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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Український союз промисловців і підприємців підтримує ініціативу Європейського банку реконструкції та розвитку щодо створення в Україні незалежного інституту бізнес–омбудсмена та
готовий поставити свій підпис під меморандумом, який найбільші
закордонні інвестори української економіки планують підписати
з урядом нашої держави. Про це під час зустрічі із заступником
директора ЄБРР в Україні Гремом Хатчисоном сказав президент
УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах.
«Наші висновки, чому інвестиції не йдуть в Україну, полягають
в тому, що інвесторів, як закордонних, так і внутрішніх, вже не лякають високі ставки українських податків та недосконалість регуляторної системи нашої держави. Набагато більше їх турбує відсутність в
Україні державних гарантій захисту прав власника, низький рівень
корпоративної безпеки та наявність корупційних явищ. Це одне із
найнагальніших завдань, від вирішення якого в тому числі залежить
доля підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським союзом», – зауважив Анатолій Кінах.
Народний депутат наголосив, що Україна наполегливо працює над
покращенням інвестиційного клімату, і хоча не все вдається одразу,
перші позитивні результати вже є. Зокрема, Президент країни В. Янукович підписав закон щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності. «Глава держави позбавив контролюючі органи
права без рішення суду зупинити діяльність підприємства та дещо
обмежив повноваження органів пожежного нагляду. Таким чином
підприємців звільнено від обтяжливих процедур оскарження в судах
прийнятих держорганами рішень», – повідомив президент УСПП.
Анатолій Кінах також поінформував пана Хатчисона, що при УСПП
діє Експертна рада з питань корпоративної безпеки, до якої входять представники РНБОУ, Генеральної прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Національно–правової академії, експерти тощо. Її діяльність
спрямована на захист прав та інтересів власника та інвестора, в тому
числі від втручання в його роботу чисельних перевіряючих.
Заступник директора ЄБРР в Україні Грем Хатчисон висловив сподівання, що діяльність інституту бізнес-омбудсмена в
Україні, як єдиної координуючої сили українського бізнесу, та
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міжнародної інвестиційної спільноти надасть інвестиційному клімату України позитивного забарвлення (Сайт Українського союзу
промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3587.uspp–
pidtrimu–ideyu–brr–shchodo–stvorennya–v–ukraini–nezalezhnogo–
institutu–biznes–ombudsmena.htm). – 2013. – 26.06).
***
Бізнес–спільнота вітає створення при Міністерстві доходів
та зборів України Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності. Її робота вкрай потрібна для підвищення
результативності діалогу влади і бізнесу, тим більше зараз, коли спостерігається економічна рецесія, несприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках, коли діяльність законодавчої і виконавчої гілок влади з реалізації Програми активізації економічного розвитку України не є ефективною. Про це каже президент УСПП, народний депутат України
Анатолій Кінах, який ввійшов до складу Правління цієї Ради.
«Перед владою, яка абсолютно справедливо об’єднує зусилля
з діловою громадою, стоять важливі завдання – зменшення обсягів тіньової економіки, доопрацювання спільно з бізнесом законопроекту про трансферне ціноутворення, зниження навантаження на
фонд оплати праці, розширення бази оподаткування, надання практиці оподаткування стимулюючого, а не фіскального характеру, адаптація до умов вільної торгівлі з країнами ЄС, вдосконалення акцизної
політики щодо виробництва лікеро-горілчаних та слабоалкогольних
напоїв, продуктів нафтопереробки тощо. Рада з питань стимулювання
інвестицій та підприємницької спільноти допомагатиме міністерству
в цьому», – каже президент УСПП.
Вирішення всіх цих завдань, вважає А.Кінах, має бути системним та виваженим, містити техніко–економічні розрахунки та прогноз соціально–економічних наслідків. Народний депутат також повідомив, що при Раді створені експертні групи по різних напрямах,
які ретельно вивчатимуть проблеми та формуватимуть пропозиції
щодо їх усунення. «Співпраця держоргану та Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності має сприяти покращенню інвестиційного клімату та підвищенню ділової активності в
Україні, – резюмує президент УСПП (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/news/3574.biznes–
vita–stvorennya–pri–mindokhodiv–radi–z–pitan–stimulyuvannya–
investiciy–ta–pidprimnickoi–diyalnosti.htm). – 2013. – 21.06 ).
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***
Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 353–VІІ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення обмежень у провадженні господарської діяльності», який
запроваджує новий підхід до вжиття контролюючими органами
заходів реагування до суб’єктів господарювання. Цей Закон розроблено та внесено до Верховної Ради за ініціативою Глави держави на
виконання рішення Комітету з економічних реформ, з метою подальшої дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу.
Згідно Закону, контролюючий орган не має права без рішення
суду зупинити діяльність підприємства. Якщо контролюючий орган
виносить рішення про вжиття інших заходів реагування за результатами перевірок (наприклад щодо застосування штрафних санкцій,
винесення приписів про усунення недоліків тощо), то він зобов’язаний
звернутися до суду для підтвердження такого рішення. Ці випадки
будуть встановлені галузевими законами. Тобто, підприємці звільняються від обтяжливих процедур оскарження в судах прийнятих рішень про накладення санкцій. Такий підхід вводиться в дію з
1 липня 2013 року.
Таким чином, з прийняттям Закону підприємці убезпечені від
застосування до них контролюючими органами неадекватних заходів.
Також Законом скасовується впровадження нового напряму експертизи проектів будівництва; органи пожежного нагляду позбавляються права брати участь у проведенні експертизи проектів будівництва, оскільки така експертиза здійснюється експертними організаціями; скасовується необхідність подання декларації відповідності
матеріально–технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки щодо об’єктів будівництва, які введені в експлуатацію, а
також щодо об’єктів, на які раніше органи пожежного нагляду видали
відповідний дозвіл.
Цей Закон спростить умови ведення бізнесу в Україні та сприятиме поліпшенню підприємницького клімату, стимулюватиме залучення в економіку внутрішніх та зовнішніх інвестицій (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246451127&cat_id=244276429). – 2013. – 19.06).
***
На засіданні Кабінету Міністрів України 19 червня ухвалено
проект Угоди між урядами України та Белізу про обмін інформа5
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цією з податкових питань. Положення Угоди дозволять здійснювати обмін інформацією за обґрунтованими запитами компетентних
органів обох країн, зокрема щодо банківської інформації та інформації про власників компаній, агентів, номінальних власників та довірених осіб.
Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко виразив
впевненість, що у разі двосторонньої імплементації цих домовленостей суттєво спроститься викриття схем ухилення від оподаткування.
«Після підписання угоди ми матимемо можливість за запитом
отримувати інформацію з податкових питань, у т.ч. щодо банківських операцій, рахунків у банках Белізу. Це суттєвий крок вперед у
боротьбі із неконтрольованим виведенням в офшорні зони прибутку,
що був сформований в Україні, але з якого не були сплачені податки
до українського бюджету», – підкреслив Міністр.
Проект Угоди підготовлено на основі типової Угоди Організації економічного співробітництва та розвитку про обмін інформацією з податкових питань, який відповідає сучасній міжнародній практиці обміну
інформацією з офшорними юрисдикціями. Заплановане підписання аналогічних угод із іншими «класичними» офшорами – такими, як Британські Віргінські острови, Антігуа та Барбуда, Сент–Вінсент, Аруба тощо.
«Обмін інформацією між юрисдикціями є найважливішим інструментом у боротьбі з ухиленням від сплати податків. Це сьогодні глобальний тренд, в якому рухається і Європейський союз, і увесь світ.
Зокрема, на останньому саміті «Великої вісімки» досягнуто принципової домовленості щодо створення глобальної моделі автоматичного обміну податковою інформацією. І Україна не має залишатися
осторонь цього процесу. Ми повинні активно включитися у глобальну
боротьбу з «ерозією» податкової бази та переносом центру прибутку. І
перший крок у цьому напрямку, який нам необхідно зробити – це імплементація національних стандартів трансфертного ціноутворення»,
– підкреслив Міністр.
Нагадаємо, 18 червня лідери країн «Великої вісімки» (G8) на
саміті в Північній Ірландії підписали декларацію щодо поліпшення
прозорості глобальної податкової системи. Відповідно до неї, найважливішим інструментом у боротьбі з ухиленням від сплати податків
є обмін інформацією між юрисдикціями. «Велика вісімка» підтримала роботу ОЕСР і домовилася працювати над створенням спільного
шаблону для транснаціональних корпорацій щодо звітування у податкові органи всіх країн, де вони заробляють доходи і платять податки.
6
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G8 підтримала розробку національних планів дій, що зроблять відкритою для податкових та правоохоронних органів інформацію про
те, хто дійсно отримує прибуток від роботи компаній і трастів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246451127&cat_id=244276429). – 2013. – 19.06).
***
Вже з 1 січня 2014 року платники єдиного податку, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, зможуть скористатися новим сервісом – електронною перевіркою. Для цього достатньо буде повідомити територіальні органи Міністерства доходів і
зборів України про своє бажання пройти перевірку дистанційно за
10 днів до її проведення.
За рік, з 1 січня 2015 року, цю новацію буде розповсюджено на
представників мікро-, малого та середнього бізнесу, що перебувають на загальній системі оподаткування. З початку 2016 року зможуть
«замовити» собі проведення документальної невиїзної позапланової
електронної перевірки всі категорії платників податків в Україні.
За оцінками фахівців Міндоходів, перехід до практики електронних перевірок дозволить не тільки підвищити якість і ефективність
податкового аудиту, а й знизить адміністративне навантаження на
платника податків. Із запровадженням електронної перевірки очікується значне скорочення часу на проведення аудиту та адміністративних витрат як для бізнесу, так і для держави.
Право на електронну перевірку матимуть платники податків з
незначним ступенем ризику на підставі заяви, у якій крім загальних
облікових даних зазначається інформація про податкові періоди господарської діяльності, що підлягають перевірці; систему оподаткування, що застосовується платником податків; перелік податків, які
будуть перевірені під час проведення електронної перевірки тощо.
Платник податків сам визначатиме податкові періоди, за які буде
проводитися електронна перевірка, за умови, що за ці періоди не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити). Відповідний наказ Міністерства доходів і зборів України щодо порядку проведення електронних перевірок від 03.06.2013 № 143, був зареєстрований в Мінюсті 13 червня 2013 р. (№ 950/23482) та вступає в дію з
1 січня 2014 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=246467343&cat_id=244277212). – 2013. – 25.06).
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***
Бізнес–співтовариство підтримало розроблені Держпідприємництвом України проекти документів на виконання Указів Президента України в частині проведення дерегуляції під час громадських слухань 26 червня
Громадське обговорення пройшло під головуванням директора
департаменту ліцензування та дозвільної системи Держпідприємництва України Олександра Андрєєва та голови Громадської
ради при Держпідприємництві України Павла Міхайліді.
У рамках проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення дозвільної системи
у сфері господарської діяльності», Держпідприємництво пропонує
встановити системний підхід у визначенні термінології, щоб максимально обмежити можливість неоднозначного тлумачення і застосування, зокрема, поняття «декларація».
Запропоновано внести поправки до статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою уточнити відповідальність дозвільних органів за порушення принципу організаційної
єдності при видачі документів дозвільного характеру (тобто за межами дозвільних центрів).
Законопроектом вводяться нові процедурні строки призупинення,
відновлення та продовження строку дії документів дозвільного характеру, уточнюються терміни анулювання документів дозвільного
характеру, а також оптимізована робота державних адміністраторів у частині покладення на них додаткових обов’язків, передбачених
іншими нормативно–правовими актами.
«Зміни відпрацьовувалися на підставі звернень представників бізнесу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Підкреслюю, що для нас дуже важлива думка і активна участь громадськості
в процесі вдосконалення дозвільної системи та державного регулювання. Тому протягом двох тижнів ми готові розглянути додаткові
пропозиції від підприємців щодо доопрацювання винесених на обговорення документів», – заявив Олександр Андрєєв.
Також на громадські слухання було винесено питання необхідності удосконалення державного регулювання у сфері рекламної
діяльності, і залучення професійної громадськості для напрацювання
збалансованих документів спільно з Держпідприємництвом України.
«З боку Громадської ради при Держпідприємництві України ми
готові надати майданчик для комунікації Служби та представників
8
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бізнесу. У тому числі, пропоную активно використовувати і сучасні
можливості проведення відеоконференцій, що полегшить участь в
експертних обговореннях підприємців з регіонів України», – зазначив
Павло Міхайліді (Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/
info/1778). – 2013. – 27.06).
***
Парламент прийняв в першому читанні і в цілому Закон (законопроект № 2087а–1), яким передбачено відстрочити до 1 січня
2014 року введення штрафів за подання підприємцями звітності по
касових апаратах не в електронному вигляді.
Згідно тексту законопроекту, пропонувалося перенести введення
штрафів на рік, до 1 липня 2014 року, проте депутати вирішили, що на
півроки підприємцям буде досить.
Такий Закон прийнятий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості відповідних РРО, відсутністю в держреєстрі РРО моделей апаратів, які задовольняють потреби крупних магазинів, низькою поширеністю доступу до Інтернету (Територіальні органи Міндоходів в
Автономній Республіці Крим (http://crimea.minrd.gov.ua/media–ark/
news–ark/101229.html). – 2013. – 25.06).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ
БЕЗПЕКИ
Необхідно підвищувати інформаційну безпеку.
Сьогодні представникам бізнес-спільноти вкрай необхідно дбати
про підвищення рівня захищеності персональних даних та удосконалення інформаційної безпеки на підприємстві. Про це йшлося в УСПП
під час засідання Ради з питань корпоративної безпеки.
«Нині Радою УСПП з питань корпоративної безпеки ведеться
напружена робота щодо розбудови сучасної системи захисту прав
власника, інвестора, насамперед, на основі взаємодії державних
інститутів влади та потужних громадських об’єднань і організацій»,
– наголосив під час засідання президент УСПП, народний депутат
України Анатолій Кінах.
УСПП та Українська асоціація захисту персональних даних домовилися про те, що найближчим часом до Верховної ради України буде
9
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надано доповнення до закону «Про захист персональних даних» задля
його удосконалення та гармонізації з іншими нормативно–правовими
актами у сфері захисту даних суб’єктів усіх форм власності.
Генеральний директор компаній «Кібер Канал» Сергій Остапчук розповів про можливості використання інформації від бюро кредитних історій, як невід’ємної складової системи корпоративної безпеки. «За допомогою таких інформаційних послуг представники бізнесу підвищать свою конкурентоспроможність та виведуть систему
безпеки на новий якісний рівень», – сказав Сергій Остапчук.
Особливу увагу учасники заходу приділили темі соціальної відповідальності бізнесу та практичним рекомендаціям у цьому векторі, а саме: проведення соціального аудиту, створення народних підприємств як напрямку підвищення корпоративної безпеки тощо. На
думку віце–президента УСПП Людмили Жук, ігнорування теми
СВБ, неприйняття або неправильне розуміння цього питання може
призвести до посилення фіскального тиску на бізнес, втрату його
довіри до партнерства з владою, програшу у боротьбі за конкурентоспроможність (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців
(http://www.uspp.org.ua/news/3588.neobkhidno–pidvishchuvati–informaciynu–bezpeku.htm). – 2013. –26.06 ).
Рішення
Ради Українського союзу промисловців і підприємців
з корпоративної безпеки
від 26 червня 2013р.
Розглянувши заплановані питання порядку денного, учасники
засідання у відповідності до затвердженої Президентом України нової
редакції Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що змінюється», «Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» підтримують курс керівництва УСПП
на подальшу практичну реалізацію Громадянського проекту щодо
формування в Україні недержавної системи безпеки, як складової
національної безпеки. З метою подальшого розвитку системи корпоративної безпеки УСПП, в інтересах захисту підприємств УСПП і
підвищення рівня їх економічної безпеки, на підставі пропозицій, які
були надані у виступах учасників засідання, члени Ради УСПП з корпоративної безпеки вирішили:
10
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По питанню № 1: « Роль і місце бюро кредитних історій в системі корпоративної безпеки УСПП, їх можливості по забезпеченню безпеки підприємницької діяльності»
1. З метою удосконалення законодавства щодо інформаційного
забезпечення безпеки бізнесу Раді УСПП з корпоративної безпеки
разом з ТОВ «Бюро кредитних історій «Українське кредитне бюро»,
на виконання прикінцевих положень закону України № 2704–ІV від
23.06.2005 «Про організацію формування та обігу кредитних історій»,
на виконання затвердженої Президентом України нової редакції Стратегії національної безпеки «Україна у світі, що змінюється», розробити і внести у відповідності до існуючої процедури пропозиції щодо
змін до законів України про Міністерство юстиції, Державну Службу
статистики, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство доходів та
зборів, Про судоустрій, Пенсійний фонд тощо, зокрема щодо забезпечення доступу бюро кредитних історій до інформації вказаних міністерств і відомств у вигляді баз даних.
2. В інтересах реалізації Громадянського проекту розбудови в Україні недержавної системи безпеки підприємництва та її інформаційної
підтримки довести до відома підприємств – членів УСПП в повному
обсязі інформацію щодо можливості і умов отримання на договірній
основі достовірної інформації про ділову репутацію бізнес–партнерів в
режимі “on–line” від бюро кредитних історій в рамках переліку послуг,
що їх надає своїм членам система корпоративної безпеки УСПП.
3. Департаменту з корпоративної безпеки УСПП через ЗМІ,
в тому числі медіа-партнера «Секюріті ЮЕй», розміщення на
Інтернет-порталі УСПП та іншими обраними способами розповсюдити інформацію про можливості системи корпоративної безпеки
УСПП щодо забезпечення якісною інформацією про рівень ділової
репутації бізнес-партнерів членів УСПП – суб’єктів підприємницької діяльності, які пропонують товари і послуги з відстрочкою платежу, зокрема з використанням інформаційного ресурсу бюро кредитних історій.
4. В рамках подальшого формування системи недержавної безпеки підприємництва департаменту УСПП з корпоративної безпеки
сприяти розвитку і удосконаленню системи послуг, що надають бюро
кредитних історій суб’єктам господарювання у відповідності до умов
дотримання принципів ринкової економіки щодо співвідношення
ціна/якість.
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По питанню № 2: «Щодо створення умов для підвищення рівня
захищеності персональних даних суб’єктами господарювання та
інформаційної безпеки підприємств УСПП»
1. Українському союзу промисловців і підприємців за участі представників «Української асоціації захисту персональних даних» провести спеціальне засідання «Робочої групи УСПП по опрацюванню
законопроектів та проектів інших нормативно–правових актів щодо
розбудови недержавної системи безпеки підприємництва», на якому
проаналізувати стан законодавчого забезпечення процесів збору і
використання персональних даних громадян України, відповідність
положень Закону України «Про захист персональних даних» іншим
нормативно-правовим актам, що регламентують процеси обігу та
використання персональних даних.
2. Українському союзу промисловців і підприємців і ВГО «Українська асоціація захисту персональних даних» в рамках реалізації Громадянського проекту формування недержавної системи безпеки підприємництва, організації подальшої взаємодії суспільних та державних інституцій в Україні, розробити і у відповідності до існуючої процедури подати до Верховної Ради України доповнення до Закону України «Про захист персональних даних» з метою гармонізації з іншими
законами та нормативно–правовими актами у сфері захисту персональних даних суб’єктів господарювання усіх форм власності.
По питанню № 3 «Застосування у практичній роботі підприємств, що входять до складу УСПП, методичних рекомендацій
щодо розвитку соціальної відповідальності, соціального аудиту як
напрямку підвищення їх корпоративної безпеки»
1. Рекомендувати членам УСПП та іншим зацікавленим суб’єктам
господарювання в рамках формування недержавної системи безпеки
підприємництва в Україні застосовувати у практичній діяльності
методично–інструкційні матеріали з питань формування систем корпоративної соціальної відповідальності бізнесу на виробничому та
галузевому рівнях, соціального аудиту та підходів щодо створення
народних підприємств, які підготовлені ДУ НДІ соціально–трудових
відносин Мінсоцполітики України.
2. УСПП провести презентацію Методичних рекомендацій з КСВ
в колі експертів та промислово–підприємницької спільноти. З врахуванням змісту обговорень підготувати інформаційну кампанію для
підприємців щодо переваг користування Методичними рекоменда12
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ціями в практичній роботі підприємств та компаній з впровадження
КСВ.
3. УСПП спрямувати зусилля ділової, експертної громади на необхідність ухвалення КМУ Концепції Національної стратегії соціальної
відповідальності бізнесу в Україні.
Організацію роботи по виконанню рішення Ради УСПП з корпоративної безпеки покласти на департамент УСПП з корпоративної безпеки (директор – Худобін С.М.). Організаційні заходи по практичному
виконанню рішення провести до 30 липня 2013 року.
Директору департаменту з корпоративної безпеки Худобіну
С.М. до виконання зазначеного рішення залучити представників
ДУ «НДІ соціально–трудових відносин» Мінсоцполітики України,
«Української асоціації захисту персональних даних», ВНЗ та безпекових федерацій, які приймають участь в роботі Робочої групи
УСПП для опрацювання законопроектів та проектів інших нормативно–правових актів щодо розбудови недержавної системи безпеки
підприємництва.
Голова Ради УСПП
з корпоративної безпеки А. К. Кінах
Секретар Ради С. М. Худобін
(Інформація Департаменту УСПП з корпоративної безпеки).

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ
Задержанному за взятку и.о. председателя комиссии по ЖКХ и
благоустройству Массандровского поссовета суд избрал меру пресечения. Об этом «Центру журналистских расследований» сообщили в
пресс-службе прокуратуры АРК. По информации ведомства, суд принял решение о содержании задержанного депутата Массандровского
поссовета под стражей с возможностью внесения залога в размере
91,7 тысячи гривен. Подозреваемый внес необходимую сумму и сейчас находится на свободе.
Как сообщал «Центр», сотрудники крымского УБОП задержали с
поличным при получении взятки и.о. председателя постоянной комиссии Массандровского поссовета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
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Как пояснили работающие на месте происшествия правоохранители, депутат поссовета получил от предпринимателя взятку в
размере 500 долларов за получение разрешения на размещение торговой точки в Массандре. Однако впоследствии стало известно, что
депутат взял деньги за решение вопроса, связанного с получением
разрешения на переустановку электросетей над гаражом заявителя.
По данному факту заведено уголовное производство по статье
368 часть 3 УК Украины (получение взятки) (Центр журналистских
расследований (http://investigator.org.ua/news/89512/). – 2013. – 25.06).
***
Викрито й затримано високопосадовця-хабарника, який вимагав та отримав 10 тис. грн неправомірної вигоди.
Обставини справи
Прокуратурою Вінницької області розпочато досудове розслідування кримінального провадження за попередньою кваліфікацією
ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди в значному розмірі) КК України за фактом вимагання старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління внутрішньої безпеки Головного управління Міндоходів у Вінницькій області майором податкової міліції неправомірної вигоди. А саме: високопосадовець
вимагав виплати 5 % від місячного валового доходу підприємства за
невтручання в його господарську діяльність. Зловмисника викрито працівниками прокуратури області та УСБУ у Вінницькій області.
Отримані кошти (10 000 грн.) вилучено. Податківця затримано
у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України (Прокуратура Вінницької
області (http://www.vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
t=rec&id=121523&fp=30). – 2013. – 07.06).
***
Прокуратурою області завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом неправомірного тиску працівників податкової міліції на суб’єктів господарювання, вимагання
та отримання у них хабарів.
Розслідуванням встановлено, що у минулому та на початку поточного року працівник податкової міліції, не маючи на те правових підстав, готував та скеровував суб’єктам господарювання незаконні
вимоги щодо надання копій господарських документів та явки до
органів податкової міліції для дачі пояснень.
14
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Вказані запити направлялись з метою залякування підприємців,
перешкоджання їхній діяльності, створення в уявлені суб’єктів господарювання реальності передумов для проведення податкових перевірок та, щонайменше, донарахування фінансових санкцій.
У таких умовах остраху працівник податкової міліції пропонував підприємцям вирішити створені ним же проблеми за невелике,
на його думку, матеріальне сприяння у розмірі 2000–4000 грн, як у
вигляді безготівкових проплат наданих правоохоронцем рахунків,
так і шляхом передачі готівкових коштів. Взамін же міліціонер дозволяв залишати його запити без реагування і відповідей або ж допускав
надання формальних відписок.
У ході провадження слідства задокументовано декілька фактів вимагання та отримання податковим міліціонером у такий спосіб
хабарів у суб’єктів господарювання в сумі від 2500 до 4400 гривень.
Працівника податкової міліції затримано на гарячому. Судом
обрано йому запобіжний захід у вигляді застави.
Наразі кримінальне провадження знаходиться на розгляді
у Луцькому міськрайонному суді, який і надасть кінцеву правову оцінку діям горе-правоохоронця (Прокуратура Волинської
області (http://www.vol.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
t=rec&id=121249&fp=40). – 2013. – 03.06).
***
На лаві підсудних Індустріального суду м. Дніпропетровська
опинилися колишній начальник одного з митних постів Дніпропетровської митниці, начальник одного з відділів цього ж посту та
його заступник.
Вказані особи протягом серпня-листопада 2010 року, навмисно
створивши перешкоди митному оформленню товарів, які надходили
для ТОВ «Проктер енд Гембл Менюфекчурінг», вимагали від його
представника хабар за сприяння в розмитненні вантажу. Останній,
розуміючи, що це створює загрозу безперебійній роботі товариства,
вимушений був погодитися. Сума хабара, отриманого начальником
посту за вказаний період, склала 44 400 гривень, начальник відділу та
його заступник одержали 29 860 гривень.
Їх засуджено за ч. 2 ст. 368 КК України (у редакції закону, що
діяв на момент злочину) – одержання хабара службовою особою, яка
займає відповідальне становище, з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням та скоєне повторно.
15
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Державне обвинувачення підтримано прокуратурою Дніпропетровської області.
Суд призначив начальникові посту покарання у вигляді 5 років
6 місяців позбавлення волі, начальника відділу засуджено до 3 років
6 місяців позбавлення волі, а його заступника – до 4 років позбавлення волі. Після винесення вироку підсудних взято під варту, конфісковано усе належне їм майно (Прокуратура Дніпропетровської
області (http://www.dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
t=rec&id=121244&fp=50). – 2013. – 03.06).
***
Прокуратура Житомирской области начала расследование
коррупционного преступления, совершенного капитаном милиции.
По материалам проверки, предоставленными УБОП УМВД
Украины в области, прокуратура области открыла уголовное производство, в частности, по ч. 4 ст. 368 (вымогательство и получение
взятки) УК Украины.
«Установлено, что исполняющий обязанности начальника ветеринарной милиции УМВД Украины в области требовал от частного
предпринимателя, чтобы она ежемесячно передавала ему взятку в размере 1000 грн. За такую сумму капитан милиции обещал не препятствовать в осуществлении им предпринимательской деятельности,
связанной с торговлей мясными продуктами на «Житнем рынке»
г. Житомира», – говорится в сообщении.
После внесения сведений о данном правонарушении в Единый
реестр досудебных расследований, в ходе проведения следственных
действий, исполняющий обязанности начальника ветеринарной милиции был оперативно задержан на месте получения взятки от предпринимателя на сумму 1000 грн.
Вся сумма неправомерной выгоды изъята. Досудебное расследование продолжается (Журнал Житомира (http://zhzh.info/news/201306-10-16106). – 2013. – 10.06).
***
На Запоріжжі затримано податківця на хабарі у сумі 50 тисяч
гривень.
Прокуратура Запорізької області розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди,
поєднане з виманганням) стосовно старшого оперуповноваженого
16
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відділу податкової міліції Бердянської об’єднаної державної податкової інспекції за фактом одержання хабара у розмірі 50 тисяч гривень.
Як встановлено, гроші 31–річний податківець отримав від директора одного з підприємств за безперешкодне ведення ним у м. Бердянську за відсутності дозвільних документів роздрібної торгівлі
продуктами харчування та алкогольними напоями. Працівника
податкової міліції затримано, проводиться розслідування (Прокуратура Запорізької області (http://www.zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=122189). – 2013. – 21.06).
***
…Мова йде про нові правила користування окремими конструктивними елементами благоустрою, які кілька тижнів тому своїм
рішенням затвердили депутати міськради (Івано–Франківськ). Документом впровадили нову процедуру отримання в користування комунальної землі. А саме: замість оренди ділянки владоможці ввели
поняття «конструктивного елемента». Простіше кажучи, частини
бруківки чи газону. Такі новаторства органів місцевого самоврядування, на думку комерсантів, суперечать законодавству.
«Поняття конструктивних елементів взагалі відсутнє в українському законодавстві, – запевняє юрист Дмитро Мельникович. – Це
якась новела наших місцевих органів влади. Вона не відповідає закону
«Про благоустрій», а отже і діючому законодавству».
Крім юридичних суперечностей, новоприйняте положення у
кілька разів підняло для підприємців ціни на земельну оренду…
…Після тривалих перемовин рада прийняла рішення звернутися у
прокуратуру, аби контролюючий орган перевірив рішення міськради на
відповідність законодавству, і в разі виявлених порушень опротестував.
Ще одне дискусійне питання на порядку денному – намір місцевої влади ввести архетип для всіх тимчасових торговельних закладів,
тобто єдиного архітектурного зразка, якому повинні відповідати усі
тимчасові споруди у місті. Такий «підгін» під одну марку може стати
вбивчим для «кіоскного» бізнесу, прогнозують представники бізнесу.
«Інвестиції в ці архетипи треба робити величезні, – каже голова
ради підприємців Петро Строїч. – Один такий об’єкт за моїми
підрахунками буде коштувати 50 тисяч гривень. А якщо підприємець має в центральній частині десь п’ять об’єктів, то за півтора
року він має вкласти 250 тисяч гривень. При тому, що заробляє двітри тисячі».
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На думку підприємців, влада має запропонувати кілька варіантів
архетипів для тимчасових споруд, причому різної вартості, аби кожен
підприємець міг вибрати підходящий. А також дати можливість самим
підприємцям взяти участь у їх розробці (Західний кур’єр (http://zk.at.
ua/news/dilovij _kur_er/2013–06–20–2862). – 2013. – 20.06).
***
В приміщенні Українсько–Канадського СП «МБЕРІФ–Бізнес–
Центр» 12 червня відбулося чергове засідання Ради підприємців при
виконавчому комітеті Івано–Франківської міської ради.
В ходi засідання було розглянуто звіт робочої групи Ради підприємців щодо надання пропозицій та правок до рішення міської ради
«Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Івано–Франківську», розробником
яких є департамент містобудування та архітектури.
Наслідком заслуховування звіту та активного обговорення даного
питання членами Ради було вирішено:
1. Звернутися в Івано–Франківську обласну прокуратуру щодо
надання висновку про відповідність рішення міської ради «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» нормам чинного законодавства.
2. Підготувати звернення в Івано–Франківську міську раду щодо
перенесення на пізніший термін розгляду на сесії міської ради проекту рішення міської ради «Про затвердження Порядку розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в
м.Івано–Франківську» до надходження висновків прокуратури (БРІЗ
(http://briz.if.ua/11825.htm). – 2013. – 14.06).
***
Корупційний скандал у Коломиї. Чиновники міськради вимагали
у підприємця 40 тисяч гривень.
Правоохоронці викрили чергового хабарника. Посадовець, домовившись з головним архітектором міста, за погодження дозвільних докумен18
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тів на розміщення торгівельних точок у Коломиї вимагав у підприємця
40 тисяч гривень. Оскільки бізнесмен планував розмістити чотири точки,
за кожну з них йому необхідно було сплатити по 10 тисяч гривень.
Щоб не попастись на гарячому, чиновник вимагав перерахувати
кошти на спеціальний рахунок та показати квитанцію про оплату.
Тільки після цього, обіцяв вирішити усі питання суб’єкта господарювання.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4
ст. 368 КК України. Санкція статті за даний злочин передбачає від
5 до 10 років позбавлення волі та 3 роки позбавлення права займати
певні посади, а також конфіскацію майна.
На даний час за доручення прокуратури області УСБУ розшукує інших підприємців, які могли постраждати від неправомірних дій
посадовців (NEWS.IF.UA (http://news.if.ua/news/29635.html). – 2013. –
13.06).
***
Потребинспекция в Киеве незаконно провела 500 проверок предпринимателей.
Инспекцией по вопросам защиты прав потребителей в г. Киеве
в 2012–2013 годах незаконно проверено более 500 физических лиц
-предпринимателей, большинство из которых в сфере ресторанного хозяйства. Об этом рассказал начальник отдела Генеральной
прокуратуры Украины Роман Романчук.
По его словам, проведенная проверка выявила, что работа
Госпотребинспекции Украины и ее территориальных органов ориентирована на наращивание количественных показателей, а не на реальное устранение нарушений прав потребителей и привлечение к ответственности виновных в нарушениях
законодательства.
В целом по результатам проведенных органами прокуратуры в
прошлом и текущем годах проверок в этой сфере начато 43 уголовных
производства. Внесены более 1 600 представлений, по результатам их рассмотрения отменено 180 незаконных актов, к ответственности привлечено 1,4 тыс. должностных лиц органов государственного контроля (Госветофитосанитарной службы, Государственной
санитарно-эпидемиологической службы Украины и Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей).
Составлено 17 протоколов о совершении коррупционных деяний
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(NewsOboz (http://newsoboz.org/obshchestvo/potrebinspektsiya-v-kievenezakonno-provela-500-proverok-predprinimateley-08062013181500). –
2013. – 08.06).
***
Прокуратура домоглася реальної міри покарання для двох
податкових інспекторів, які у 2008 році були затримані на хабарі,
та яких виправдав суд першої інстанції.
Після апеляційного оскарження виправдувального вироку та
подальших тривалих судових розглядів кримінальної справи прокуратура області домоглася призначення реальної міри покарання для
головних державних податкових ревізорів-інспекторів регіонального
департаменту САТ ДПА в області.
Так, Ленінським районним судом колишніх податківців визнано
винними у хабарництві і перевищенні службових повноважень та
засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією усього
майна. Окрім того, суд заборонив вказаним особам обіймати певні
посади протягом трьох років після відбування основного покарання,
та позбавив обох спеціального звання – інспектор податкової служби
1 рангу. У залі суду їх було взято під варту.
У 2008 році податківці були затримані співробітниками УБОЗ під
час одержання хабара від бізнесмена, за не проведення перевірки на його
підприємстві (Прокуратура Кіровоградської області (http://www.kir.
gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=121607&fp=40).
– 2013. – 11.06).
***
В Луганской области правоохранители задержали сельского голову, который требовал и получил от предпринимателя
взятку за предоставление разрешения на подключение села к
Интернету.
Сельского голову задержали. Открыто уголовное производство по
по ч. 4 ст.368 УК Украины (получение взятки).
Напомним, сотрудниками ГСБЭП и СВ Антрацитовского ГО
ГУМВД Украины в Луганской области под процессуальным руководством прокуратуры задержан председатель поселкового совета при
получении незаконного вознаграждения в сумме 5 тыс. грн.
Незаконную благодарность чиновник получил за предоставление
преимущества при передаче в аренду помещения.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по
ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки) (Стаханов (http://
www.stakhanov.org.ua/regnovosti/12596-v-luganskoy-oblasti-selskiygolova-treboval-vzyatku-za-podklyuchenie-sela-k-internetu.html). –
2013. – 04.06).
***
СБУ во Львове задержало пограничников, которые за деньги
пропускали предпринимателей.
Сотрудники СБУ Львовской области, а также работники
прокуратуры области смогли разоблачить деятельность преступной группы, в которую входили военные пограничного отряда ГПС
Украины. Военнослужащие угрожали предпринимателям и требовали от них материальных средств за пересечение границы («NovostiUA»
(http://novostiua.net/proisshestviya/38288–sbu–vo–lvove–zaderzhalo–pogranichnikov–kotorye–za–dengi–propuskali–predprinimateley.
html).
Сотрудники СБУ задержали одного из преступников на взятке в
сумме одна тысяча долларов, во время прохождения предпринимателем таможенного контроля на международном автопункте пропуска
«Краковец». Пограничник обещал предпринимателю пропуск на территорию Украины без всяких препятствий.
По факту преступления открыто уголовное производство согласно
ч. 2 ст. 423 (злоупотребление военным служебным лицом властью или
служебным положением) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) УК Украины.
Военнослужащим грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, а также
запрет на занимание определенных должностей на срок до 3-х лет и
конфискация имущества (NovostiUA (http://novostiua.net/proisshestviya/38288–sbu–vo–lvove–zaderzhalo–pogranichnikov–kotorye–za–
dengi–propuskali–predprinimateley.html). – 2013. – 02.06).
***
6 июня в Львовской области сотрудниками милиции были
задержаны городской голова одного из районных центров области
и три должностных лица за вымогательство и частичное получение взятки в размере 2 200 000 грн. Чиновники требовали взятку от
группы предпринимателей за выкуп земельного участка под строительство литейного завода и преимущества при проведении аукциона
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со снижением самой стоимости земли и уменьшением вдвое инвестиционного взноса в бюджет горсовета.
Мэра, двух его заместителей и руководителя аукционного центра задержали во время получения первой части взятки в сумме
1 000 000 грн. По этому факту открыто уголовное производство
по признакам ч. 5 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещание
или получение неправомерной выгоды служебным лицом) (Голос
Столицы (http://newsradio.com.ua/rus/2013_06_19/Zamestitel-mjerana-Lvovshhine-vimogal-u-predprinimatelej-millioni/). – 2013. – 19.06).
***
Правоохранители задержали за взяточничество руководителей одной из районных администраций Одессы.
Об этом сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.
Так, председатель райадминистрации и его первый заместитель
вымогали от частного предпринимателя $40 тыс. за подписание документации на аренду земельного участка для размещения 10 объектов
сезонной торговли.
Должностных лиц задержали «на горячем» во время получения
второй части денег в размере 160 тыс. грн., первую часть – $20 тыс.,
они получили раньше.
По данному факту начато уголовное производство – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды
должностным лицом.
Задержанным грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества (LB.ua (http://society.lb.ua/life/2013/06/20/208076_
odesskie_chinovniki_pogoreli.html). – 2013. – 20.06).
***
Правоохоронець хотів «допомогти» за 800 доларів.
Прокуратурою м. Одеси 21.05.2013 внесено відомості до ЄРДР та
розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара).
Обставини справи
До прокуратури м. Одеси надійшло звернення громадянина щодо
вжиття заходів до службових осіб відділу карного розшуку міського
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управління міліції, які вимагають у нього кошти за не вчинення певних дій.
Установлено, що посадова особа ВКР вимагала від громадянина 800 доларів США за непротидію його підприємницькій
діяльності.
6 червня 2013 року після отримання неправомірної вигоди правоохоронця затримано. На даний час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії (Прокуратура Одеської
області
(http://www.od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
t=rec&id=121546&fp=60). – 2013. – 10.06).
***
Юрій Чмирь: «Вимагаю зупинити тиск на підпрємців». Про це
голова облдержадміністрації заявив під час розширеного засідання
колегії прокуратури Сумської області.
«Основне, над чим повинна працювати місцева влада та контролюючі органи, – це створення сприятливого бізнес-клімату в регіоні. Сьогодні нам вдалося спростити процедуру отримання дозвільних документів через запровадження принципу «єдиного інвестиційного вікна». На Сумщині почала зростати кількість малих підприємств, збільшилися обсяги надходжень до бюджетів», – прокоментував Юрій Чмирь.
Поряд із цим зустрічаються прикрі факти, зазначив очільник
області: «Ми запровадили моніторинг звернень від підприємців. За
півтора роки на телефон «гарячої лінії» надійшло понад 5 тисяч проблемних дзвінків, які стосуються ведення бізнесу. Служби звітують,
що у порівнянні з І кварталом минулого року кількість перевірок
зменшилася удвічі, а люди говорять інше».
Серед найпоширеніших нарікань – перевірки контролюючих та
правоохоронних органів. «Органи прокуратури мають вивчити кожну
скаргу та вжити відповідних заходів щодо роботи контролюючих органів та критично підійти до дій своїх підрозділів. Головне у роботі прокуратури – попередження фактів здійснення незаконних перевірок», –
наголосив керівник регіону (Сумська обласна державна адміністрація
(http://sm.gov.ua/ru/2012–02–03–07–53–57/2384–yuriy–chmyr–
vymahayu–zupynyty–tysk–na–pidpryyemtsiv.html). – 2013. – 14.06).
***
На Сумщині судитимуть депутата міськради за хабар.
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Прокуратурою Сумської області закінчене досудове розслідування кримінального провадження стосовно депутата Охтирської
міської ради, заступника голови постійної комісії з питань містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища цієї ради К. Як повідомив слідчий в особливо важливих справах прокуратури області Олег Маркін, депутат вимагав та одержав хабар у розмірі 5 тис. доларів США від підприємця за вирішення питання надання йому земельної ділянки на
території Охтирки у користування для здійснення підприємницької
діяльності.
Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено
до Охтирського міськрайонного суду. К. обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою хабара у значному розмірі за виконання дій
в інтересах того, хто дає хабар, з використанням наданої їй влади та
службового становища, поєднаного з вимаганням. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на сток 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 (Прокуратура Сумської області (http://www.prokuratura.sumy.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=848:2013–06–21–09–04–
10&catid=42:2013–06–01–10–55–23&Itemid=77). – 2013. – 21.06).
***
У Зборівському районі Тернопільщини прокуратура виявила
порушення вимог законодавства про оподаткування органами місцевого самоврядування.
Зокрема, сесією однієї із сільських рад прийнято рішення про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів господарської діяльності, які перевищили розмір мінімальних ставок місцевих податків
та зборів у декілька разів.
Окрім того, сесією органу місцевого самоврядування при прийняті рішення не визначено податкового періоду, в якому планувалося
застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.
Такі ж порушення виявлено і в іншій сільській раді.
З метою відновлення законних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності, прокуратурою району внесено подання органам
місцевого самоврядування. За результатами їх розгляду незаконні
рішення скасовано, – повідомили у прес–службі відомства (Новин24
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ний портал за Збручем (http://zz.te.ua/na–ternopilschyni–deputaty–
zajmalysya–zdyrnytstvom–z–pidpryjemtsiv/). – 2013. – 18.06).
***
Прокуратура Московского района Харькова проверила деятельность районных отделов милиции и налоговой инспекции.
Как сообщил прокурор района Дмитрий Бураков, проверка установила неоднократные нарушения. Так и милиционеры, и налоговики,
неоднократно не обосновано проводили внеплановые проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
В частности, за 2012 год лишь 6 % от фактически проведенных
проверок налоговиков происходили в соответствии с планом работы.
Остальные же, а это более чем 1000, проверок субъектов ведения
хозяйства проведены внепланово. Кроме того, районная ДПИ в течение двух месяцев текущего года одновременно с проведением плановой проверки одной фирмы еще 4 раза проверяла ее по разным вопросам внепланово.
Работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью районного отдела милиции без достаточных правовых
оснований с начала года проверили почти 50 предпринимателей. По
результатам прокурорских проверок начальникам налоговой инспекции и райотдела милиции внесены представления об устранении
нарушений. Поставлен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности (RobinzonTV (http://robinzon.tv/news/8957). –
2013. – 26.06).
***
На Красноградщині ветаптеку за два роки перевіряли 19 разів.
Прокуратура зупинила тиск на бізнес.
Прокуратура Красноградського району перевірила дотримання прав
підприємців під час проведення перевірок контролюючими органами.
За інформацією прокурора району Андрія Яковлева, прокурорська перевірка виявила численні порушення, допущені представниками органів контролю.
Так, практично всі позапланові перевірки суб’єктів господарювання податковими органами здійснені з порушенням вимог Податкового кодексу України.
Ветеринарна служба району з року в рік перевіряє одних і тих
же підприємців. Зокрема, одна з підконтрольних служб і ветаптек
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протягом останніх 2 років перевірялася 19 разів. При цьому жодного
разу порушень не виявляли.
Співробітники районного відділу Служби боротьби з економічними злочинами взагалі проводили перевірки без направлень, що
суперечить законодавству. У зв’язку з цим прокуратура району внесла до відомств подання про усунення порушень, причин та умов,
що їм сприяють. Вирішується питання про притягнення винних
посадовців до дисциплінарної відповідальності (Прокуратура
Харківської
області
(http://www.khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=121718). – 2013. – 13.06).
***
Приговором Генического районного суда осужден начальника
отдела налогового контроля юридических лиц районной ГНИ по
ст.368 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права
занимать должности, связанные с выполнением организационнораспорядительных функций в органах государственной власти и
управления сроком на 3 года, с конфискацией всего имущества и
лишением специального звания.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области
налоговик признан виновным в том, что он требовал и получил от
частного предпринимателя взятку за уменьшение штрафных санкций после проверки его деятельности. Осужденный взят под стражу
в зале суда (ХЕРСОН Онлайн (http://khersonline.net/2013/06/12/vgenicheske-osudili-mestnogo-nalogovika-kotoryy-vymogal-vzyatku.
html). – 2013. – 12.06).
***
Каховский горсовет ущемляет права иногородних предпринимателей – АМКУ. Херсонское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины обязало Каховский городской совет
установить справедливую плату за пользование местами для размещения рекламоносителей без разделения на «своих» и «приезжих».
Как сообщает пресс-служба регулирующего ведомства, расследованием, которое проводилось по факту обращения депутата Каховского
горсовета Максима Приходько в АМКУ, установлено, что городской
совет установил для зарегистрированных за пределами города Каховка
субъектов дополнительный повышающий коэффициент к стоимости
платы за пользование местами для размещения рекламоносителей.
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«Такое дискриминационное решение является необоснованным и
к тому же создает для зарегистрированных в городе Каховка предпринимателей неправомерные преимущества в конкуренции», – говорится
в сообщении (ХЕРСОН Онлайн (http://khersonline.net/2013/06/06/
kahovskiy-gorsovet-uschemlyaet-prava-inogorodnih-predprinimateley.
html). – 2013. – 06.06).
***
Працівник Антимонопольного комітету постане перед судом
за хабар. Прокуратурою Хмельницької області завершено досудове
розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням працівника Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Як встановлено досудовим слідством, цей посадовець вимагав та
одержав від підприємця 13 000 гривень хабара за незастосування до
нього штрафних санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Обвинувальний акт стосовно працівника АМКУ спрямовано до
суду для розгляду по суті. У ході досудового слідства його звільнено з
посади (Прокуратура Хмельницької області (http://www.prok–khm.
gov.ua/). – 2013. – 13.06).
***
З працівниками Міндоходів Черкащини проведено 203 профілактичні заходи антикорупційного спрямування. В результаті проведених заходів 28 працівникам винесені офіційні застереження про
недопущення вчинення протиправних дій.
До органів прокуратури направлено 8 матеріалів для надання правових висновків діям працівників Міндоходів області. За даними матеріалами відкрито 5 кримінальних проваджень щодо вчинення працівниками територіальних органів Міндоходів кримінальних проступків.
Такі цифри озвучив в.о. начальника Головного управління Міндоходів у Черкаській області Олександр Лебедєв.
Він наголосив, що у період становлення Територіальних органів
Міндоходів особливо гостро стоїть питання вдосконалення практики
мінімізації корупційних ризиків, а також підвищення ефективності
системи внутрішнього контролю з акцентом на превентивні заходи у
протидії корупції.
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Нещодавно, за оцінкою інтернет–видання Forbes.ua Черкаська
область увійшла у десятку областей з найбільшими сумами отриманих хабарів співробітниками митниць за 2012 рік, та справи по
яких передані до суду. Дійсно факти зловживань, наведені виданням,
мали місце. Так, порушення були вчинені у 1 півріччі минулого року
колишніми працівниками Черкаської митниці, які були звільнені за
порушення присяги державного службовця. Проте по одному з фактів
видання розмістило недостовірну інформацію. О.Лебедєв пояснив, що
фактично не було завдано збитків економічним інтересам України на
суму понад 480 тисяч гривень, оскільки проблемний вантаж на даний
час знаходиться на складі Черкаської митниці Міндоходів. Він підкреслив: «Ми не приховуємо свої проблеми, але зацікавлені у правдивому
їх відображенні. Тож я дуже прошу шановних журналістів розміщувати
достовірну інформацію, дослідивши обставини справи до кінця».
Водночас територіальні органи Міндоходів Черкаської області
зацікавлені у громадському контролі. Так, у Головному управлінні
Міндоходів в області працює сервісна лінія, за номером телефону якої
33–91–34 приймаються повідомлення про будь–які проступки працівників Міндоходів Черкащини. Робота лінії та оперативне вирішення
питань абонентів перебувають під особливим контролем керівництва
Головного управління Міндоходів у Черкаській області.
Також для громадян і бізнесу працює ефективний сервіс «Пульс»
Міністерства доходів і зборів України. За номером (044) 284–00–07
працівники сервісу приймають повідомлення про будь–які труднощі
у спілкуванні з працівниками Міндоходів, про ознаки правопорушень,
наявність черг на митницях Міндоходів, неякісне обслуговування та
ін. (Територіальні органи Міндоходів у Черкаській області (http://
ck.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100834.html). – 2013. – 19.06).
***
Сесія Черкаської міської ради підтримала депутатський запит
своїх колег до правоохоронних органів стосовно ситуації на торгівельному майданчику по вул. Пастерівська.
Відкриття сесійного засідання Черкаської міської ради 13 червня
супроводжувалося мітингом підприємців із вулиці Пастерівської. Причину мітингу підприємці озвучили із трибуни у сесійній залі: «За останній рік наш ринок пережив більше 100 перевірок різних контролюючих органів влади як державного рівня, так і місцевого. Ми вже 8 років
тут працюємо й останні 7 років – нікому не заважали. Але з відкриттям
28

Безпека підприємництва, 2013, № 5

Порушення законодавства підприємцями

«Фермерського ринку» по вул. Смілянській почався прессинг… Коли у
2004 році міська влада нас перевела із вул. Смілянської, 44 на вул. Пастерівську, тут була купа сміття та гола земельна ділянка. Ми власними
зусиллями … провели централізоване водопостачання та водовідведення, електрику… Наш ринок щодня прибирається, вчасно вивозиться
сміття. Ми всі – офіційні підприємці та сплачуємо всі необхідні податки».
«…Хочемо зазначити, що дана земельна ділянка законно відведена,
вчасно сплачується орендна плата. Вважаємо, що сили працівників РВ
УМВС у м. Черкаси повинні бути направлені саме на ліквідацію стихійної торгівлі, а не на втручання у законну господарську діяльність.
Керуючись статтею 15, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад», враховуючи звернення підприємців з вул. Пастерівській (додається), просимо провести перевірку викладених фактів та
повідомити Черкаську міську раду по її результатам протягом 10 днів
з дня отримання запиту». Цей запит депутатів Черкаської міської ради
практично одностайно підтримали їх колеги.
– Якщо до цього ринку людьми давно протоптано доріжки – і
якщо підприємці, у свою чергу, теж не хочуть нікуди іти – я переконаний, що ситуацію потрібно вирішувати на користь людей, із дотриманням всіх необхідних для ринку вимог, звісно, – вважає секретар
Черкаської міської ради Віктор Білоусов.
– Проблема ринків для Черкас стоїть досить гостро, – констатує
голова фракції Партії Регіонів у Черкаській міській раді Ігор Мельников. – Проїхавшись містом, можна нарахувати десятки місць стихійної торгівлі – де люди торгують невідомо де і невідомо чим. Тож, якщо
маємо ринок, який працює офіційно і людей, які хочуть, аби ринок там
був – і ми повинні думати передовсім про цих людей. Ми прийшли у
раду, аби захищати передовсім інтереси громади. І повинні піти назустріч побажанням людей – допомогти ринку створити такі умови, так
впорядкувати свою діяльність, аби він міг нормально працювати задля
людей (Дзвін (http://dzvin.org/sytuatsiyu–iz–rynkom–na–pasterivskij–
vyvchatyme–militsiya–sbu–ta–prokuratura/). – 2013. – 14.06).
ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
У ході перевірок, що проводяться фахівцями ГУ Міндоходів в
АР Крим, виведено з категорії збиткових 25 підприємств автономії або 53,2 % від загальної кількості перевірених, їм донарахований
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податок на прибуток в сумі понад 2 млн. грн. До бюджету додатково надійшло понад 1,7 млн грн.
При перевірки одного з підприємств м. Ялти встановлено, що підприємством були сформовані і відображені в звітності витрати, не
підтверджені первинними бухгалтерськими документами. За результатами перевірки негативне значення об’єкту оподаткування по
податку на прибуток зменшено на суму більш ніж 1,7 млн грн. Підприємство виведено з розряду збиткових.
Довідково: Перевірки збиткових підприємств проводяться на підставі ст. 150 Податкового кодексу України. Так, у випадку, якщо негативне значення як результат розрахунку об’єкту оподаткування декларується платником податку протягом 4 подальших податкових періодів, контролюючі органи мають право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкту оподаткування. ( п. 150.3 ПКУ)
(Територіальні органи Міндоходів в Автономній Республіці Крим
(http://crimea.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100670.html). – 2013.
– 19.06).
***
Фермерське господарство «Літинка плюс» (с. Літинка), не
маючи ніяких на те підстав, заборгувало своїм працівникам заробітну плату у розмірі 56 тис. грн. У зв’язку із порушенням законодавства про оплату праці прокуратурою Літинського району за
даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1
ст. 175 (безпідставна невиплата заробітної плати) КК України (Прокуратура Вінницької області (http://www.vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=121999). – 2013. – 18.06).
***
Фахівцями Міндоходів Донеччини в результаті аналізу імпортних операцій фізичних осіб за 2010 рік було виявлено, що певний громадянин увіз на територію України понад 3–х тис. тонн хурми і
граната загальною фактурною вартістю 8,5 млн грн, знаходячись
при цьому на податковому обліку, як платник єдиного податку. За
наслідками контрольно–перевірочних заходів підприємцю донараховано 1 млн 680 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.
Це стало можливим в результаті об’єднання інформаційних ресурсів митних і податкових органів, обміну інформацією з митними орга30
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нами сусідніх держав. що дозволяє попереджувати і оперативно виявляти подібні факти (Територіальні органи Міндоходів у Донецькій
області (http://dn.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/98542.html). – 2013.
– 01.06).
***
Оперативники Головного управління Міндоходів у Запорізькій
області в кафе встановили факт реалізації DVD–дисків без відповідних дозвільних документів на даний вид діяльності та без
контрольних марок України. Вилучено 437 одиниць даного товару
на суму 15,3 тис. грн. (Територіальні органи Міндоходів у Запорізькій області (http://zp.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/101351.html).
– 2013. – 25.06).
***
За втручання прокуратури м. Запоріжжя підприємство, яке
в порушення закону користувалось землею площею майже 800 га
та не сплачувало за це кошти, розпочало оформлення права оренди
цієї території.
За результатами прокурорської перевірки виявлено факт користування земельною ділянкою без достатніх правових підстав. Зокрема,
аграрне підприємство ще в листопаді минулого року отримало право
на оренду 792га земельних угідь для ведення сільськогосподарського
виробництва. Посівну кампанію керівництво розпочало, а саму угоду
складати не квапилось. Півроку землею розпоряджались не сплачуючи ні копійки.
Лише після прокурорського реагування процедура укладання
підприємством договору оренди рушила з місця. Окрім того, на
виконання подання, внесеного прокуратурою до міськради, керівника одного з відділів за відсутність контролю за порядком передачі земель громади в оренду притягнуто до відповідальності (Прокуратура Запорізької області (http://www.zap.gp.gov.ua/ua/news.
html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=121738). – 2013. – 13.06).
***
Івано–Франківському ательє працювали «нелегали». Їх викрили
працівники міської ДПІ спільно з оперативниками Міндоходів під час
проведення рейдової перевірки. Як виявилось, власниця ательє – підприємець, використовувала тривалий час працю трьох не оформлених
31
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належним чином найманих працівників та виплачувала їм зарплату
«в конвертах». Приховуючи факт використання найманої праці, вона
перебувала на першій групі спрощеної системи. Податковий кодекс
дозволяє працювати на цій групі лише одноосібно.
Як результат, підприємцю донараховано близько тисячі гривень
податку з доходів фізичних осіб та штрафних санкцій. Крім того, у
наступному звітному періоді їй буде змінено систему оподаткування.
За матеріалами перевірки відносно власниці ательє Івано–Франківським відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України “Грубе порушення законодавства про працю”.
Загалом з початку року викрито 342 неоформлених належним
чином найманих працівників. За правопорушення кримінального
характеру, що пов’язані з нарахуванням та виплатою зарплат, відкрито 4 кримінальних провадження та у 5 випадках матеріали передано до прокуратури м. Івано–Франківська для прийняття рішення
згідно законодавства. Підготовлено відділом взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у м. Івано–Франківську (Офіційний сайт міста
Івано–Франківська (http://www.mvk.if.ua/news/21170). – 2013. –
01.06).
***
На операціях з нерухомістю столичне підприємство намагалось ухилитись від сплати ПДВ на мільйон гривень.
Фахівцями столичного управління Міністерства доходів і зборів
України, при проведенні перевірки одного з товариств міста Києва,
яке займається операціями з нерухомістю, було встановлено безпідставне заниження до сплати суми податку на додану вартість на
1 мільйон 175 тисяч гривень. Невідповідність «букві закону» було знайдено у взаємовідносинах з фіктивними контрагентами підприємства
– постачальниками віртуальних послуг.
Наполягаючи на добропорядності своїх бізнес–партнерів та не
погоджуючись з рішенням контролюючого органу, підприємство
подало судовий позов. Проте, розглянувши матеріали справи, Окружний адміністративний суд міста Києва підтримав рішення спеціалістів Міндоходів та виніс рішення на користь держави.
Нагадаємо, для захисту від недобропорядних контрагентів платникам податків необхідно користуватись електронними сервісами
«Дізнайся більше про свого бізнес–партнера» та «Реєстром платни32
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ків ПДВ», які доступні на веб–порталі Міністерства доходів і зборів України (www.minrd.gov.ua) (Територіальні органи Міндоходів у
м. Києві (http://kyiv.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/98549.html). –
2013. – 01.06).
***
Фахівці Міндоходів Луганщини вивели з «тіні» майже 30 нелегальних автоперевізників. Для того, щоб легалізувати ринок пасажирських автоперевезень та убезпечити громадян, водіїв перевіряють групи, до складу яких входять фахівці Міндоходів Луганщини,
інспектори управління Державної автомобільної інспекції, а також –
Головавтотрансінспекції області.
Так, з початку року виявлено майже 30 громадян, які працювали
без державної реєстрації. Складено 77 протоколів про адміністративні правопорушення. У ході перевірок виявилося, що у восьми з
десяти водіїв відсутні ліцензії та дозволи на обслуговування пасажирів, а людей найчастіше перевозили у переобладнаних автобусах.
За словами фахівців Міндоходів області, такі спільні перевірки
дали позитивні результати – після зустрічі зі співробітниками відомства
всі автоперевізники офіційно зареєструвалися приватними підприємцями (Територіальні органи Міндоходів у Луганській області (http://
lg.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/101625.html). – 2013. – 27.06).
***
За 5 місяців цього року фахівці Міндоходів Львівщини провели
232 перевірки фізичних та юридичних осіб з питань дотримання законодавства про працю. Порушення встановлені у кожному випадку,
донараховано 9,9 млн. грн. податків та штрафних санкцій.
Серед виявлених порушень переважали неутримання, недоутримання та неперерахування (або несвоєчасне перерахування) до
бюджету податку на доходи фізичних осіб із сум заробітної плати.
Зафіксовано 45 виплат під виглядом надання додаткових благ,
44 випадки неправомірного надання податкової соціальної пільги,
12 виплат заробітної плати за рахунок необлікованих «тіньових
коштів» тощо. Про виявлені у ході перевірок порушення при виплаті
зарплати до органів прокуратури передано 19 матеріалів.
Завдяки належно організованій взаємодії правоохоронних та
контролюючих органів та комплексному підходу до питання легалізації зайнятості органами Міндоходів виявлено факти використання
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праці 1642 неоформлених працівників. До державної реєстрації залучено 1277 фізичних осіб, додаткові надходження податку на доходи
фізичних осіб склали понад 1,2 млн. гривень (Територіальні органи
Міндоходів у Львівській області (http://lv.minrd.gov.ua/media–ark/
news–ark/100558.html). – 2013. – 18.06).
***
Оперативники ГУ Министерства доходов и сборов Украины
в Сумской области обнаружили в областном центре подпольный
мини–завод по производству высокооктановых бензинов разных
марок, сообщает пресс–служба этого ведомства.
Он располагался на оптовой базе одного из реализаторов
горюче–смазочных материалов, который не однажды был победителем тендерных процедур и снабжал топливом государственные
и коммунальные предприятия области, а также осуществлял
незаконные операции с участием фиктивных фирм, на счетах которых
скрывало львиную часть своих доходов. Таким образом предприятие,
за год реализующее незаконной продукции на 34 млн грн, не уплатило в бюджет 3,4 млн. грн. налога.
На мини–заводе с помощью присадок из сырья сомнительного
качества изготавливались бензины разных марок, сырье же завозилось контрабандой из РФ, а также добывалось на территории Сумской и Полтавской областей. Устанавливаются все пути незаконного
снабжения предприятия сырьем, в ходе следственных мероприятий
изъяты документы, указывающие на масштаб производства и реализации фальсификата. По факту уклонения от уплаты налогов в особо
крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и незаконного изготовления подакцизных товаров (ч.2 ст.204 УК), следователями управления
Миндоходов открыто уголовное производство (МАИР (mair.in.ua/
news/show/id/30539). – 2013. – 25.06).
***
Працівники Головного управління Міндоходів Тернопільщини
виявили в області 197 не облікованих найманих працівників, яким
було виплачено прихованих доходів на суму 323,5 тис. грн.
В результаті проведених працівниками Міндоходів заходів,
з 105 громадянами роботодавці оформили трудові договори, а це
53,3 відсотки від кількості виявлених не облікованих найманих працівників.
34

Безпека підприємництва, 2013, № 5

Порушення законодавства підприємцями

За встановлені порушення трудового законодавства до органів
прокуратури передано 24 справи та 11 справ до інспекції праці. До
бюджету додатково сплачено 12,7 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб (Територіальні органи Міндоходів у Тернопільській області
(http://tr.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100636.html). – 2013. –
18.06).
***
Під час перевірки контейнерного вантажу електрозварювального обладнання, який переміщувався через митний пост «Скадовськ» до Казахстану, інспектори Херсонської митниці Міндоходів встановили розбіжності між фактичною вагою вантажу та
інформацією у товаросупровідних документах.
У зв’язку з наявністю різниці було проведено митний огляд
контейнерів. Інспектори виявили незадекларовані товари загальною вартістю 223 тис. грн. За рішенням суду все «зайве» електрозварювальне обладнання було конфісковане, а на правопорушника, який перевозив його із Сирії, накладено штраф у розмірі його
вартості.
Від реалізації конфіскованих товарів у цьому та минулому роках
до Державного бюджету України вже перераховано понад 1,3 мільйона гривень (Територіальні органи Міндоходів у Херсонській
області (http://kherson.sts.gov.ua/media–ark/news–ark/98531.html#).
– 2013. – 01.06).
***
Посадовці черкаського підприємства, вигравши тендери державних закупівель, приховали від сплати до бюджету майже
3,5 мільйонів гривень податків.
Оперативники Міндоходів Черкаської області виявили факт умисного ухилення від сплати податків підприємством, яке займається
розробкою програмного забезпечення та постачанням електротехнічних товарів зокрема для дежрпідприємств оборонного комплексу та
літакобудування.
Так, під час перевірки однієї з черкаських компаній встановлено, що її посадові особи задля штучного зменшення податкових
зобов’язань підприємства по податку на прибуток та податку на додану
вартість відобразили по обліку операції з придбання комплектуючих
до високоточної апаратури на суму понад 9,5 мільйонів гривень від
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підприємств з ознаками фіктивності, які не мають виробничих потужностей та людських ресурсів для ведення господарської діяльності. В
дійсності зазначені матеріальні цінності ввезені на митну територію
України контрабандним шляхом.
В результаті протизаконної оборудки з вини посадовців підприємства до бюджету держави не сплачено податків на загальну суму
майже 3 мільйони 500 тисяч гривень.
За даним фактом співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212
Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) (Територіальні органи Міндоходів у Черкаській області (http://ck.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100836.
html). – 2013. – 19.06).
ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Микола Азаров: Уряд робить все, щоб Україна увійшла до першої десятки рейтингу Doing business.
Уряд продовжить діяльність, спрямовану на спрощення умов
ведення бізнесу з тим, щоб Україна увійшла до першої десятки рейтингу Doing business. Про це Прем’єр–міністр України Микола Азаров заявив, виступаючи на Першій міжнародній бізнес–конференції
«ABC: Ukraine & Partners».
«Ми продовжимо проводити лінію, спрямовану на те, щоб ми відповідали найкращим стандартам свободи ведення бізнесу, які існують
у світі. Ми обов’язково доб’ємося, що ми будемо не 120-ми у рейтингу
економічних свобод, а будемо у першій десятці. Це, перш за все, необхідно нам самим», – сказав Микола Азаров.
При цьому він підкреслив, що за останні три роки Уряд надав бізнесу багато преференцій (Урядовий портал ( (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=246436942&cat_id=244276429). –
2013. – 14.06).
***
Міністерство доходів і зборів України активно працюватиме
над створенням нового формату акцизної політики в Україні у тісному діалозі з представниками алкогольної і тютюнової галузі та
нафтотрейдерами. Про створення спеціальної робочої групи, що
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займатиметься цим питанням, Міністр Олександр Клименко домовився із бізнес–спільнотою під час першого засідання Ради з питань
стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності (Інвестиційна Рада).
На засіданні Ради були презентовані пріоритети роботи Міністерства та «точки зростання» у податковій та митній політиці, а також
представлена на розгляд інвесторів ініціатива Міністерства щодо
зближення стандартів податкового та бухгалтерського обліку. Відзначивши важливість цієї ініціативи для спрощення умов ведення бізнесу в Україні, учасники Ради висловили доцільність її ґрунтовного
розгляду у спеціально створеній робочій групі.
За пропозицією представників бізнесу у роботу Ради також будуть
включені питання оцінки ефективності податкових пільг, протидії
незаконному обігу тютюнових виробів, захисту інтелектуальної власності та інші теми, що хвилюють працюючий в Україні бізнес.
Олександр Клименко запевнив, що всі рекомендації Інвестиційної Ради будуть обов’язковими для виконання Міністерством.
«Інвестиційний Рада має всі шанси стати ефективним механізмом двостороннього співробітництва. З одного боку, рекомендації Ради будуть обов’язковими до виконання для Міністерства.
З іншого боку, ви зможете отримати чітке уявлення про пріоритети і плани роботи Міністерства та надати свої пропозиції. І від
вас залежить – залишиться ця можливість тільки шансом, або буде
справді реалізована», – звернувся Міністр до присутніх представників бізнесу.
Під час першого засідання було ухвалено персональний склад
правління та положення Ради, обговорено формат функціонування
робочих груп, а також підписано Угоду про співробітництво між
Міністерством доходів і зборів та Торгово–промисловою палатою
України.
Нагадаємо, Рада з питань стимулювання інвестицій та підприємницької
діяльності є постійно діючим дорадчим органом при Міністерстві доходів і зборів України, що забезпечує його взаємодію з вітчизняними та іноземними інвесторами з питань розвитку податкової та митної політики у державі та її вплив на
залучення інвестицій до України. До склади Ради увійшли 56 власників та топ–
менеджерів українського бізнесу, іноземні інвестори, представники міжнародних
організацій, бізнес–асоціацій, профспілок тощо (Урядовий портал (http://

www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246460838&cat_
id=244276429). – 2013. – 21.06).
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***
Виявлено факти протизаконного перешкоджання правоохоронцями підприємницькій діяльності.
Органи прокуратури України під час розгляду повідомлень, що
надходять на телефони «гарячої лінії», продовжують виявляти факти
протизаконного перешкоджання правоохоронцями підприємницькій
діяльності. Про це повідомив начальник відділу Генеральної прокуратури України Євген Попєхін.
Зокрема він поінформував про те, що за результатами перевірки,
проведеної за повідомленням підприємця, Красноперекопським міжрайонним прокурором Автономної Республіки Крим розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу
України (перевищення влади або службових повноважень).
«Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом проведення працівниками міського відділу внутрішніх справ безпідставної
перевірки діяльності підприємця. Крім цього правоохоронці погрожували йому скласти протокол про нібито вчинення ним адміністративного правопорушення», – сказав він.
Подібні правопорушення виявлено прокуратурою міста Одеси.
«Було встановлено факти порушень вимог законодавства дільничними інспекторами одного з райвідділів міста, які без оформлення
відповідних направлень проводили перевірки підприємців, що працюють у Старобазарному сквері міста», – повідомив прокурор.
Прокуратурою Ленінського району міста Дніпропетровська за
результатами розгляду повідомлень підприємців на телефон «гарячої
лінії» виявлено низку грубих порушень вимог закону в діях посадових
осіб районної податкової інспекції.
«Так, прикладами таких правопорушень були факти надсилання
працівниками податкової керівнику одного з підприємств численних безпідставних запитів про надання копій документів. Також йому
відмовляли в реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі
податкових накладних, що в подальшому могло призвести до зупинення господарської діяльності. В іншому випадку посадові особи цієї
податкової інспекції незаконно провели позапланову перевірку підприємства», – зазначив він.
Підсумовуючи, Євген Попєхін додав: з метою усунення виявлених порушень прокуратурою внесено подання (Генеральна прокуратура України(http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_
c=view&_t=rec&id=122207). – 2013. – 21.06).
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***
Фізичні особи–підприємці, у тому числі платники єдиного
податку, рішення про використання печатки приймають самостійно в залежності від специфіки діяльності.
Крім того, нормативно–правові акти з питань оподаткування не
передбачають обов’язку платника податків повідомляти органи Міндоходів України про отримання або знищення печатки.
Господарським кодексом України, яким визначено особливості статусу громадянина як суб’єкта господарювання, не міститься вимог
щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання
(ст. 128 ГКУ від 16 січня 2003 року № 436–IV зі змінами та доповненнями)
(Територіальні органи Міндоходів у Дніпропетровській області (http://
dp.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100574.html). – 2013. – 18.06).
***
За січень–травень 2013 року безпосередньо на розгляд до Донецької області надійшло 82 запити від платників податків, які звернулись на антикорупційний сервіс «Пульс» Міністерства доходів і
зборів України. Це складає 3,4 відсотки від загальної кількості запитів, що надійшли на проект від громадян України (2376 запитів).
Слід зазначити, що за аналогічний період минулого року на розгляд до регіону надійшло 27 запитів (або 2,5% із загальної кількості
запитів, що надійшли). Таким чином, кількість звернень платників
Донецької області зросла на 67,1% (тобто на 55 запитів).
Питання, з якими звертались громадяни, стосувались реєстрації платниками ПДВ, реєстрації платниками єдиного податку, щодо
перевірок суб’єктів господарювання. В найбільшій кількості запитів
піднімалися питання звітності (45 %) та роботи органів Міндоходів
(46,4 % запитів).
Зазначимо, що створення антикорупційного сервісу «Пульс» мало
за мету стимулювання інвестиційного клімату, створення рівних
конкурентних умов для суб’єктів господарювання і, як результат, зростання
економіки держави (Територіальні органи Міндоходів у Донецькій області
(http://dn.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/101187.html). – 2013. – 25.06).
***
З метою протидії корупції в Міндоходів Київської області та
вжиття дієвих заходів, направлених на профілактику і попередження корупційних діянь, а також злочинів у сфері службової
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діяльності, в т.ч. хабарництву, управлінням внутрішньої безпеки
ГУ Міндоходів у Київській області у січні–червні 2013 року проведено 224 профілактичних заходи. В засобах масової інформації
обласного та районних рівнів з антикорупційної тематики працівниками УВБ забезпечено публікацію 40 статей та 89 виступів на радіо
та телебаченні. З початку року проведено 30 службових перевірок, за
результатами яких з боку працівників Міндоходів Київщини встановлено ряд порушень. На адресу керівництва Міндоходів Київської
області направлено 13 подань про усунення виявлених порушень та
вжиття заходів реагування.
Для прийняття рішення до правоохоронних органів направлено
28 матеріалів. За результатами їх розгляду відносно працівників Міндоходів Київської області та працівників Київської митниці Міндоходів, за матеріалами УВБ розпочато 11 кримінальних проваджень та
складено 2 протоколи (Територіальні органи Міндоходів у Київській
області
(http://kyivobl.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/101501.
html). – 2013. – 26.06).
***
Роботодавцям компенсують витрати на єдиний соціальний
внесок.
Як повідомили в Головному управлінні Міндоходів у Луганській
області, право на таку компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує строком не менше ніж на два роки безробітних громадян за
направленням територіального органу Державної служби зайнятості.
При цьому роботодавець має бути суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовувати працівника на робоче місце, яке входить до переліку пріоритетних видів економічної діяльності, передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року
№ 347.
Така компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного (Територіальні органи
Міндоходів у Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/media–ark/
news–ark/101465.html). – 2013. – 26.06).
***
Бізнесменів стали перевіряти менше на 77 відсотків.
Протягом січня–травня цього року фахівці управління податкового контролю Тернопільської об’єднаної ДПІ провели 196 докумен40
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тальних перевірок суб’єктів господарювання – юридичних осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість таких контрольних заходів зменшилась на 77 відсотків. При цьому зросла кількість
донарахованих податкових зобов’язань. За наслідками проведених
перевірок порушникам донараховано 7,6 млн. грн. узгоджених податкових зобов’язань, що майже на 10 відсотків або 737 тис. грн. більше,
ніж за аналогічний минулорічний період. На сьогодні до бюджету
вже поступило 6,8 млн. грн. донарахованих сум, що на 780 тис. грн.
більше, ніж минулоріч. Порівняно з відповідним періодом 2012 року
донарахування на одну планову перевірку зросли на 46 відсотків.
Матеріали по 9 підприємствах, яких не торкнулась ревізорська
відлига, передано до слідчих підрозділів податкової міліції.
За словами заступника начальника Тернопільської об’єднаної ДПІ
Івана Поліщука, таких позитивних результатів вдалось досягти завдяки
посиленому ризико–орієнтованому підходу до контрольно–перевірочної роботи. Він також запевнив, що тенденція до скорочення кількості
перевірок зберігатиметься і надалі. Адже з наступного року буде впроваджено систему електронних дистанційних перевірок. «Спочатку дана
новація стосуватиметься суб’єктів господарювання, які перебувають на
спрощеній системі оподаткування, з 2015 року проводитимуться електронні перевірки малого та середнього бізнесу, а з 2016 – решти платників податків», – констатував Іван Васильович. Відтак тернопільські міндоходівці приділятимуть пильну увагу тим суб’єктам господарювання,
у діяльності яких встановлено ризики щодо можливого уникнення від
сплати податків, їх мінімізації (Тернопіль вечірній (t–v.te.ua/ekonomika/
biznesmeniv–stali–pereviryati–menshe–na–77–vidsotkiv/). – 2013. – 17.06).
***
На середину червня поточного року проведено 30 документальних перевірок фізичних осіб-підприємців.
Відсоток таких перевірок складає менше 0,05% від кількості зареєстрованих, оскільки в цілому на сьогодні в області обліковується
майже 64 тис. підприємців.
Фахівцями Міндоходів Буковини порушення норм ПКУ встановлені у кожного із перевірених та донараховано податків та фінансових
санкцій на суму понад 1,3 млн. грн. Результативність перевірок порівняно з минулим роком збільшилася у 6,3 рази.
Вказані цифри засвідчують, що використання працівниками Міндоходів області ризикоорієнтованої системи відбору платників податків
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сприяє мінімізації фіскального тиску і відповідно поліпшенню бізнес–клімату у сфері підприємництва регіону (Буковинська правда (bukpravda.
cv.ua/news/ekonomika/item/8640–на–буковині–максимально–скоротили–перевірки–підприємців.html#.UcFlf2IViXs). – 2013. – 18.06).
***
195 черкащан отримали стартовий капітал для відкриття
власної справи завдяки центру зайнятості.
За 5 місяців регіональною службою зайнятості були працевлаштовані 12,4 тис. безробітних осіб, із них понад 4 тисячі молоді. 195 осіб
отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю, майже 100 осіб із цього списку молоді
люди до 35 років, – зазначив голова Черкаської облдержадміністрації
Сергій Тулуб (Діловий регіон (http://www.dr.ck.ua/news/region/6743).
– 2013. – 25.06).
***
У Головному управлінні Міндоходів у Чернігівській області
стверджують, що завдяки новим критеріям контрольно–перевірочної роботи суттєво зменшився тиск на сферу бізнесу.
Планові контрольно–перевірочні заходи працівники Міндоходів
Чернігівщини спрямовують лише до ризикових платників, які свідомо
не сплачують або сплачують не в повному обсязі платежі до бюджету,
використовуючи схеми ухилення від оподаткування.
Зокрема, до плану–графіку проведення документальних перевірок
на І півріччя 2013 року було включено 47 суб’єктів господарювання, що
на 39, або 45% менше, ніж на І півріччя 2012 року (86 перевірок).
Всього протягом січня–травня 2013 року було проведено 573 документальні перевірки (планові та позапланові).
Також знизилася загальна кількість запланованих перевірок
фізичних осіб–підприємців. При плануванні на І півріччя цього року
їх поменшало на 30 відсотків порівняно з відповідним періодом минулого року.
Тенденція щодо зменшення кількості перевірок бізнесу буде продовжуватися і у другому півріччі 2013 року. Такі підходи до податкового контролю сприятимуть гармонізації відносин з платниками
та уникненню зайвого втручання у діяльність сумлінних платників
податків (У другому півріччі на Чернігівщині бізнес перевірятимуть
менше // Сіверщина (siver.com.ua/news/u_drugomu_pivrichchi_na_
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chernigivshhini_biznes_perevirjatimut_menshe/2013–06–14–12473). –
2013. –14.06).
***
У Головному управлінні Міндоходів у Чернігівській області
стверджують, що завдяки новим критеріям контрольно–перевірочної роботи суттєво зменшився тиск на сферу бізнесу.
Планові контрольно–перевірочні заходи працівники Міндоходів Чернігівщини спрямовують лише до ризикових платників, які свідомо не сплачують або сплачують не в повному
обсязі платежі до бюджету, використовуючи схеми ухилення від
оподаткування.
Зокрема, до плану–графіку проведення документальних перевірок
на І півріччя 2013 року було включено 47 суб’єктів господарювання, що
на 39, або 45 % менше, ніж на І півріччя 2012 року (86 перевірок).
Всього протягом січня–травня 2013 року було проведено 573 документальні перевірки (планові та позапланові).
Також знизилася загальна кількість запланованих перевірок
фізичних осіб–підприємців. При плануванні на І півріччя цього року
їх поменшало на 30 відсотків порівняно з відповідним періодом минулого року.
Тенденція щодо зменшення кількості перевірок бізнесу буде продовжуватися і у другому півріччі 2013 року.
Такі підходи до податкового контролю сприятимуть гармонізації відносин з платниками та уникненню зайвого втручання у діяльність сумлінних платників податків (Чернігівщина: події і коментарі (http://pik.cn.ua/4085/u–mindohodiv–obitsyayut–zmenshiti–tisk–
na–biznes/). – 2013. – 14.06).
Зарубіжний досвід. РФ
Вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»
Данный Федеральный закон определяет правовое положение, основные задачи
и компетенцию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации.
Согласно ст. 2 указанного выше Федерального закона, основными задачами
Уполномоченного являются:
– защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и
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российских субъектов предпринимательской деятельности на территориях
иностранных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями;
– осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
– содействие развитию общественных институтов, ориентированных на
защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;- взаимодействие с предпринимательским сообществом;
– участие в формировании и реализации государственной политики в области
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Кроме того, данным Федеральным законом уполномоченный по защите прав
предпринимателей наделен достаточно широким спектром полномочий при рассмотрении обращений субъектов предпринимательской деятельности.
Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей, при наличии оснований может, в том числе:
– направить в орган государственной власти, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, заключение с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению законных интересов указанных субъектов;
– обратиться в суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов (за исключением органов прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, органов судебной власти), органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями,
должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской деятельности;
– обратиться в суд с иском о защите прав и законных интересов других лиц, в
том числе групп лиц, являющихся субъектами предпринимательской деятельности;
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– обжаловать вступившие в законную силу судебные акты арбитражных
судов, принятые в отношении заявителя, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Указанный выше Федеральный закон вступил в силу с 13.05.2013, за исключением
ч. 2 ст. 1 указанного закона, которая вступает в силу с 01.01.2014 (Официальный

сайт администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (http://nanrayon.ru/index.php/656-vstupil-v-silu-federalnyjzakon-ot-07-05-2013-78-fz-ob-upolnomochennykh-po-zashchite-pravpredprinimatelej-v-rossijskoj-federatsii). – 2013. – 18.06).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА
ВЛАДИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
У Держпідприємництві обговорили з бізнесом вдосконалення
дозвільної системи. Бізнес–співтовариство під час громадських слухань 26 червня підтримало розроблені Державною службою з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва України проекти
документів на виконання Указів Президента України в частині проведення дерегуляції.
Громадське обговорення пройшло під головуванням директора
департаменту ліцензування та дозвільної системи Держпідприємництва Олександра Андрєєва та голови Громадської ради при
Держпідприємництві Павла Міхайліді.
У рамках проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності», Держпідприємництво пропонує встановити системний підхід у визначенні термінології, щоб
максимально обмежити можливість неоднозначного тлумачення і
застосування, зокрема, поняття «декларація». Запропоновано внести
поправки до статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою уточнити відповідальність дозвільних органів за
порушення принципу організаційної єдності при видачі документів
дозвільного характеру (тобто за межами дозвільних центрів).
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Законопроектом вводяться нові процедурні строки призупинення,
відновлення та продовження строку дії документів дозвільного характеру, уточнюються терміни анулювання документів дозвільного
характеру, а також оптимізована робота державних адміністраторів у частині покладення на них додаткових обов’язків, передбачених
іншими нормативно–правовими актами.
«Зміни відпрацьовувалися на підставі звернень представників бізнесу, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Підкреслюю, що для нас дуже важлива думка і активна участь громадськості
в процесі вдосконалення дозвільної системи та державного регулювання. Тому протягом двох тижнів ми готові розглянути додаткові
пропозиції від підприємців щодо доопрацювання винесених на обговорення документів», – заявив Олександр Андрєєв.
Також на громадські слухання було винесено питання необхідності удосконалення державного регулювання у сфері рекламної
діяльності, і залучення професійної громадськості для напрацювання збалансованих документів спільно з Держпідприємництвом
України. «З боку Громадської ради при Держпідприємництві України ми готові надати майданчик для комунікації Служби та представників бізнесу. У тому числі, пропоную активно використовувати
і сучасні можливості проведення відеоконференцій, що полегшить
участь в експертних обговореннях підприємців з регіонів України»,
– зазначив П. Міхайліді (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=246473030&cat_id=244277212).
–
2013. – 27.06).
***
Главная цель работы Министерства доходов и сборов – улучшение условий бизнеса в стране. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе первой международной бизнес-конференции
«ABC: Ukraine & Partners» заявил министр доходов и сборов
Украины Александр Клименко.
«Мы упрощаем администрирование налогов, используем новые
технологии, чтобы дать налогоплательщикам возможность работать
с электронной отчетностью. Для этого активно внедряется новый
Налоговый кодекс, который гармонизировал наши новации с существовавшим налоговым законодательством. Мы уменьшаем количество и ставки налогов, достигли большого прогресса в улучшении
ситуации. Так, налог на прибыль снижен до 19 %. В 2012 году мы
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сократили время, затрачиваемое бизнесом на работу с налогами, на
25 % – с 651 до 491 часа в год. Мы строим сервисную службу, в том
числе за счет новых электронных сервисов, которые позволяют минимизировать фискальную нагрузку», – сказал министр…
…Что касается таможни, продолжил Клименко, то существенно
уменьшено число таможенных документов и время таможенного
оформления. «Министерство продолжит внедрение электронного
документооборота и будет делать акцент на постаудите, что стало
возможным после объединения таможенной и налоговой службы.
Также важно внедрение института уполномоченного экономического
оператора», – добавил глава Миндоходов.
«Плательщик налогов и сборов – это наш бизнес–партнер, и
важно, чтобы он понимал логику сбора платежей, понимал, куда они
идут, и видел в нашем лице стабильного и прогнозируемого союзника.
Именно такую идеологию мы исповедуем», – подчеркнул он (ForUm
(http://www.for–ua.com/politics/2013/06/13/130624.html). – 2013. –
13.06).
***
Снижение
фискального
давления,
формирование
беспристрастных взаимоотношений с налогоплательщиками,
при которых государство выступает партнером легального
бизнеса – это стратегическая задача, которая поставлена программой экономических реформ Президента Украины и правительство обеспечивает неукоснительное соблюдение этой
задачи.
Об этом заявил 13 июня министр экономического развития и
торговли Украины Игорь Прасолов в ходе первой международной
бизнес–конференции «ABC: Ukraine & Partners».
«Например, ставка налога на прибыль, полученную субъектами хозяйствования от реализации инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях экономики, с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2017 г. включительно
– составляет 0 процентов», – пояснил Прасолов, передает РБК–Украина.
В Украине действует разветвленная сеть центров обслуживания
налогоплательщиков, которые предоставляют унифицированный
перечень функций: регистрация, постановка на учет, консультации,
прием отчетности и так далее.
В мае парламент принял закон о внесении изменений в
законодательство
Украины
относительно
государственной
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антикоррупционной политики. В законодательство были внесены те
нормы, внедрение которых уже несколько лет требовали представители общественности и профильные эксперты.
«В рейтинге Doing Business–2013 Украина не только улучшила
свои позиции на 15 пунктов, но и вошла в список из 23 стран – наибольших реформаторов условий ведения бизнеса в 2011–2012 гг. Например,
Украина упростила процесс создания предприятий, устранив требования к минимальному размеру капитала для регистрации компании.
Также произошло пятикратное сокращение количества налоговых
платежей и сборов, а затраты времени на их обслуживание снизились
на треть», – сказал министр.
В Украине создан и уже работает реестр административных
услуг – единая компьютерная база данных административных услуг,
предоставляемых государственными и местными органами власти.
Также сегодня по всей стране работает 120 центров предоставления
админуслуг.
«…создано правовое поле для инвестирования и развития государственно–частного партнерства, законодательно определенные
гарантии деятельности для инвесторов. К иностранным инвесторам
применяется национальный режим инвестиционной деятельности,
т.е. предоставлены равные условия деятельности с отечественными
инвесторами. На постоянной основе обеспечивается индивидуальное
сопровождение инвесторов, которые только планируют войти на наш
рынок или расширить свою операционную деятельность…», – отметил
министр (Левый берег (http://economics.lb.ua/state/2013/06/13/206301_
strategicheskaya_zadacha_vlasti_.html). – 2013. – 13.06).
***
Бізнес автономії оцінив переваги спрощеної системи оподаткування.
«Модернізація спрощеної системи оподаткування сприятливо відобразилася на розвитку підприємництва в Криму. Розвиток
малого бізнесу, зростання обсягів доходів підтверджується значним
перевищенням темпів росту надходжень єдиного податку» – повідомив заступник начальника ГУ Міндоходів в АР Крим Сергій
Крюков.
Так, за 5 місяців поточного року всього по АР Крим сплачено
30,9 млн.грн. єдиного податку, що перевищує надходження за аналогічний період минулого року на 11,7 млн.грн., або на 61,3%.
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Платниками єдиного податку на 01.06.2013 роки є 8,8 тисяч кримських підприємств. Порівняно з аналогічним періодом минулого року
кількість «спрощенців» збільшилася на 1,2 тисячі, або на 15,3%.
Переваги застосування спрощеної системи ведення обліку і звітності на 4 групи оцінили 99,8% підприємств, зокрема:
– 504 суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ і що застосовують ставку єдиного податку 3%;
– 8237 суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ і включають його до складу єдиного податку за ставкою 5% (Територіальні
органи Міндоходів в Автономній Республіці Крим (http://crimea.
minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100478.html). – 2013. – 18.06).
СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Про започаткування бізнесу – майбутнім підприємцям.
Фахівці ДПІ у місті Рівному вважають, що сумлінний платник
податків – це платник, озброєний необхідними знаннями. Ефективним способом для найшвидшого та повного надання відповідей на
запитання, які турбують платників податків, є проведення зустрічей з
майбутніми підприємцями міста.
Відбулася спільна зустріч фахівців територіального органу Міндоходів та представників міського центру зайнятості населення з громадянами, які перебувають на обліку як безробітні, а в майбутньому
планують відкрити власну справу та займатись бізнесом.
Працівники інспекції розповіли учасникам заходу про основні
вимоги податкового законодавства щодо здійснення підприємницької діяльності, діючі системи оподаткування. Йшлося також про
порядок оподаткування та декларування доходів громадян, використання права на податкову знижку, терміни подання податкових декларацій, відповідальність за порушення норм законодавства.
Увага потенційних майбутніх підприємців акцентувалася на необхідності сумлінного ставлення до своїх обов’язків зі сплати податків. Адже тільки завдяки добросовісній та своєчасній сплаті податків
можна забезпечити стабільний соціальний розвиток як регіону, так і
держави в цілому.
Завершальна частина зустрічі відбулась у форматі конкретних запитань–відповідей та активної дискусії її учасників. Майбутніх бізнесменів цікавили питання щодо можливості обрання тієї чи
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іншої групи платників єдиного податку, реєстрації платниками ПДВ,
нюанси визначення бази оподаткування єдиним податком, визначення
чистого доходу на загальній системі оподаткування та інші (Територіальні органи Міндоходів у Рівненській області (http://rv.minrd.gov.
ua/media–ark/news–ark/101334.html). – 2013. – 25.06).
***
Фахівці Державної податкової інспекції у м. Сумах інформують про можливість подання податкової звітності в електронній
формі, що дозволяє раціонально використовувати час та кошти.
У Центрі сертифікації ключів Головного управління Міндоходів у
Сумській області, запрошують отримати безкоштовні ключі електронного цифрового підпису. Платнику необхідно лише завітати до акредитаційного Центру та отримати посилені ключі електронного цифрового підпису. Процедура їх отримання займає не більше 15 хвилин.
Для прикладу, інші комерційні структури, які надають аналогічні
послуги, не можуть «подарувати» ключі, їх видають та регенерують
виключно на платній основі.
Відвідувачами Центру являються фізичні особи, фізичні особипідприємці, підприємства, установи та організації усіх форм власності.
Зазначений Центр існує вже рік, за цей час його послугами скористалися 10700 осіб.
Якщо за період з травня по грудень минулого року послугами
Центру скористалися 3842 клієнти, то за підсумками 5 місяців поточного року вже 6858 осіб виявили бажання звітувати цивілізовано, з
використанням європейських стандартів. Статистика свідчить, що
зазначений сервіс найбільшим попитом користується у фізичних осіб.
Тільки у травні із загальної кількості 1298 осіб, що отримали ключі,
733 (а це 56,5 % від загальної кількості клієнтів травня) – фізичні
особи, які мають намір подавати свої декларації про майновий стан
та доходи в режимі on–line (Всі Суми (http://www.vsisumy.com/news/
biznes/zastosuvannya–suchasnih–informac). – 2013. – 12.06).
***
Для забезпечення комфортних умов платникам податків при
територіальних органах Головного управління Міндоходів у Тернопільській області створено та функціонує 16 центрів обслуговування платників податків, у яких надається якісна правова та
податкова допомога, оперативн приймається податкова звіт50
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ність, надаються адміністративні послуги. У липні 2013 року
заплановано відкриття ще 1 центру обслуговування платників податків, а саме ЦОППу при Теребовлянському відділенні Гусятинської
ОДПІ.
Протягом 5 місяців цього року в центрах обслуговування платників податків фахівцями територіальних органів Головного управління Міндоходів у Тернопільській області надано 48 200 консультацій, проведено 54 особистих прийоми громадян, видано 15 900 реєстраційних номерів облікової картки платника податків, 6 300 довідок, 4 900 дозвільних документів (свідоцтв, торгових патентів), прийнято та зареєстровано 217 000 податкових декларацій та звітів,
66 000 листів та заяв, зареєстровано і взято на облік 580 касових апаратів, знято з обліку 548 касових апаратів (Територіальні органи Міндоходів у Тернопільській області (http://tr.minrd.gov.ua/media–ark/
news–ark/101373.html). – 2013. – 25.06).
***
Під головуванням заступника голови облдержадміністрації
Леоніда Гураля та за участю директора Департаменту дозвільної системи та ліцензування Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва Олександра
Андрєєва відбулося засідання «круглого столу». Воно було присвячено темі «Вдосконалення системи видачі документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності та створення центрів
надання адміністративних послуг як інструменту реформування
адміністративних процедур».
Як зазначив під час виступу Л. Гураль, сьогоднішнє засідання за
участю осіб, причетних до процедур регулювання підприємницької
діяльності в області, є продовженням низки заходів з дерегуляції бізнесу, які перебувають на постійному контролі керівництва обласної
державної адміністрації, та в першу чергу її голови – Василя Степановича Ядухи.
У щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2013 році»
зазначено, що: «Великий, середній та малий бізнес повинні мати максимально можливу економічну свободу. Тому поліпшення бізнес–клімату та продовження процесу дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг залишаються найважливішими пріоритетами».
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Протягом 2012 року кількість малих підприємств в області збільшилась на 400 одиниць або на 4,0 відсотка та становить близько
10,0 тис. одиниць. Надходження до бюджетів усіх рівнів від малого
бізнесу зросли у 2012 року порівняно з 2011 роком на 30,0 %, а з
2010 роком – на 44,0 відсотка. На 8,5 тис. осіб, або на 24,0 % збільшилась кількість суб’єктів господарювання, які обрали спрощену
систему оподаткування, їх кількість становить майже 44,0 тис.
осіб. Загальна сума сплаченого єдиного податку у 2012 році склала
124,0 млн грн., у тому числі фізичними особами–підприємцями –
96,0 млн грн., що відповідно на 56,0% та у 3 рази більше, ніж за 2011 рік.
Відбувається активізація інвестиційної складової економіки регіону. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій за минулий
рік склав майже 12,0%, а це 13–ий результат у державі (у 2010 році –
27 місце).
Президент України Віктор Федорович Янукович нещодавно наголосив, що: «Не зважаючи на те, що Україна у світовому рейтингу
покращила показники на 15 позицій за останні два роки, позиція
України у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу не відповідає
потенціалу нашої країни та очікуванням бізнес–середовища”.
Тож, виконати завдання Президента – наступного року увійти до
першої сотні країн за легкістю ведення бізнесу та досягти нової якості
дерегуляції – дуже складно без налагодження узгоджених дій по всій
вертикалі виконавчої ланки. Варто зазначити, що система роботи місцевих дозвільних центрів та процедура взаємодії державних адміністраторів з дозвільними органами відпрацьовані та повинні стати
базовим підґрунтям організації центрів надання адміністративних
послуг (ЦНАПів) / За матеріалами департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА (Хмельницька обласна державна адміністрація
(http://www.adm.km.ua/index.php?subaction=showfull&id=1370962280
&archive=&start_ from=&ucat=5&go=search). – 2013. – 11.06).
***
Фахівці Міндоходів України розповіли буковинським бізнесменам про особливості застосування РРО з електронною контрольною стрічкою
Відкриваючи семінар, голова комісії з проведення реорганізації
ДПС у Чернівецькій області Ярослав Городенський зауважив, що на
Буковині станом на 21 червня поточного року успішно пройшли персоналізацію в Системі зберігання і збору даних реєстраторів розра52
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хункових операцій Міністерства доходів і зборів 1160 РРО, які відповідають вимогам п. 7 ст. 3 Закону № 265, що складає 27,8 відсотків
від загальної кількості РРО. Загалом у області зареєстровано 4078 реєстраторів розрахункових операцій, зафіксовано 5697 господарських
одиниць, на яких проводяться розрахункові операції за готівкові
кошти, що належать майже 3041–му суб’єкту господарювання – юридичним та фізичним особам.
Сумлінно виконують законодавчу вимогу платники податків
Вижницького (39,47 %), Сторожинецького (33,99 %), Кіцманського
(31,85 %), Сокирянського (29,91 %), Новоселицького (28,46 %) районів,
у яких відсоток РРО, переведених на передачу даних дротовими та
бездротовими каналами зв’язку перевищує загально обласний рівень.
Платникам податків м. Чернівці, Глибоцького, Путильського та
Хотинського районів необхідно докласти максимум зусиль, оскільки
1 липня 2013 року вступає в дію законодавча норма, яка передбачає
застосування фінансових санкцій до платників податків, які використовують недоопрацьовані касові апарати.
Представник Міндоходів України Володимир Ошкало нагадав
підприємцям регіону, що з 1 січня 2013 року вони повинні подавати
до органів Міністерства доходів і зборів України по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці
в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій, або в пам’яті модемів, які до них приєднані. Також звернув увагу присутніх, що час
невпинно спливає і до 1 липня 2013 року залишилося обмаль часу на
оновлення РРО. Щодо тих моделей РРО, які ще не включені до офіційного реєстру РРО, найближчим часом їх виробники модернізують та вони будуть внесені до цього реєстру. У ході спілкування з
керівниками підприємств, підприємцями Буковини, Володимир
Ошкало відповів на численні запитання та запевнив бізнесменів
області, що до кожного платника податків будуть підходити виважено
під час перевірки невиконання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Директор сервісного підприємства «Інтех» Валерій Мартинюк наголосив учасникам семінару, на тому, що у разі будь – яких
неполадок касової техніки, суб’єкти господарювання повинні звертатися до своїх обслуговуючих сервісних центрів для їх усунення та для
запобігання відключення РРО від Системи зберігання і збору даних
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реєстраторів розрахункових операцій (Територіальні органи Міндоходів у Чернівецькій області (http://cv.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/101436.html). – 2013. – 25.06).
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Від початку року Держфінінспекція зменшила кількість перевірок майже вдвічі
Від початку 2013 року Держфінінспекція значно зменшила кількість контрольних заходів, зазначив Голова Держфінінспекції України Петро Андрєєв під час розширеного засідання Колегії Держфінінспекції сьогодні.
Так, протягом січня – травня 2013 року державні фінансові інспектори та аудитори провели 2867 контрольних заходів. Упродовж аналогічного періоду 2012 та 2011 років цей показник становив відповідно
4813 та 5504.
Голова Держфінінспекції України Петро Андрєєв вважає загальну
тенденцію щодо скорочення кількості контрольних заходів очевидною. «Якщо протягом 2010 року органи тодішньої Державної контрольно–ревізійної служби України, правонаступницею якої є Держфінінспекція, загалом провели майже 15 тис. контрольних заходів,
то у 2011 році їхня кількість зменшилась до 13 тис., а 2012 року –
до 9,2 тис. Зокрема, кількість планових контрольних заходів 2010 року
становила 12,6 тис., у 2011 – 11,1 тис., а у 2012 році – 7,9 тис.», – зазначив Петро Андрєєв.
Зменшення кількості контрольних заходів він пояснює дерегуляцією і зменшенням фіскального тиску на суб’єктів господарювання.
«Ми займаємо чітку позицію щодо переходу від кількості контрольних заходів до їхньої якості, – наголосив Голова Держфінінспекції України. – Для цього ще минулого року в роботу Держфінінспекції запроваджено підхід до планування контрольно–ревізійної роботи
та відбору об’єктів контролю на підставі оцінки ризиків допущення
фінансових порушень, моніторингу ризикових операцій, інформації зі ЗМІ, звернень громадян та телефону довіри Держфінінспекції
України».
Так, завдяки впровадженню ризик–орієнтованого підходу до
планування роботи суттєво скорочено кількість планових ревізій,
що проводяться за ініціативою органів Держфінінспекції: якщо у
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2010 році відповідний показник складав 9,4 тис., то у 2012 році він становив до 6,1 тис.
При цьому зросла результативність роботи Держфінінспекції.
При загальному зменшенні від початку 2013 року кількості контрольних заходів більше ніж на 40 % обсяги виявлених втрат зменшилась
несуттєво: з 2,3 млрд грн за 5 місяців у 2012 році до майже 2 млрд грн
протягом січня–травня 2013 року.
Більшої ефективності у роботі державних фінансових інспекторів
вдалося досягти значною мірою за рахунок того, що для контрольних
заходів відбираються більш ризикові об’єкти.
Під час взаємодії з правоохоронними органами фахівці Держфінінспекції за зверненнями правоохоронців 2010 року провели 2,6 тис.
контрольних заходів, у 2011 році – 2,2 тис., а у 2012 році – 1,4 тис. контрольних заходів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/
uk/publish/article?art_id=246456401&cat_id=244277212). – 2013. –
20.06).
***
З початку року в Україні зареєстровано майже 80 тис. фізичних осіб–підприємців. Про це на свій сторінці у соціальній мережі
Facebook зазначив голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона.
«З початку року зареєстровано майже 80 тис. фізичних осібпідприємців та понад 23 тис. юридичних осіб. Реєстрація бізнесу
зараз займає 2–3 дні. Передача функцій з реєстрації бізнесу у відання
Укрдержреєстру з 1 липня року пройде максимально комфортно, жодних зупинок реєстрації не буде», – зазначив очільник відомства.
Д. Ворона також додав: «Майже 65 % державних реєстраторів
переходять до структури Укрдержреєстру. І в більшості випадків
реєстрація буде здійснюватись у вже звичних для громадян приміщеннях. Однак упродовж двох–трьох місяців ми будемо шукати нові
більш комфортні офіси для реєстрації. Крім того, будемо працювати
над поліпшенням матеріально–технічної бази, адже все це впливає в
першу чергу на якість і швидкість обслуговування», – сказав Дмитро
Ворона (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246465842&cat_id=244276429). – 2013. – 25.06).
***
На Вінниччині через Інтернет звітує третина касових апаратів.
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Це 2060 одиниць реєстраторів розрахункових операцій, які формують електронну касову стрічку і автоматично передають дані про
проведені розрахунки на спеціальний сервер Міндоходів. Цим самим
допомагають своїм власникам зберегти час та кошти на паперовий
документообіг. Крім того – мінімізувати особисте спілкування з працівниками підрозділів Міндоходів.
Загалом у Вінницькій області зареєстровано 6579 реєстраторів розрахункових апаратів, Вони фіксують готівкові операції 3270 суб’єктів
господарювання регіону. Наразі на 1091 юридичних осіб припадає
3624 апаратів, а на 2179 фізичних осіб–підприємців – 2955 РРО.
Особливою активністю вирізняються бізнесмени, що перебувають
на обліку у Могилів–Подільській, Козятинській та Крижопільській
ОДПІ. Тут персоніфіковано 69, 42 та 40 відсотків усіх РРО відповідно
(Територіальні органи Міндоходів у Вінницькій області (http://vin.
minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/101596.html). – 2013. – 27.06).
***
На Волині запрацюють осередки АППУ у кожному райцентрі
На Волині планують збільшити кількість місцевих осередків ВГО
«Асоціація платників податків України» до 20, – про це на розширеній
нараді при головному управлінні Міндоходів у Волинській області
повідомив голова ТВ АППУ в області Василь Дутко.
«Протягом останніх трьох років, відколи роботу АППУ на Волині
відновлено, ми провели низку заходів культурно–просвітницького
спрямування у значній кількості населених пунктів області. Наша
спільна із тепер вже ГУ Міндоходів Волині робота у напрямку пропаганди податкової культури є корисною, насамперед, для тих, хто працює у правовому полі. Потреба в інформуванні та правовій допомозі –
стабільно висока», – зазначив Василь Дутко.
«Кожна наша зустріч із керівниками місцевих осередків та
начальниками податкових інспекцій повинна давати конкретну відповідь у практичній площині про те, як організувати нашу роботу
так, щоб збільшення кількості членів АППУ було сталою тенденцією», – звернув увагу учасників наради перший заступник начальника головного управління Міндоходів у Волинській області Андрій
Тимейчук.
Посадовець запевнив, що всі громадські ініціативи територіального відділення АППУ в області завжди матимуть підтримку в
керівництва ГУ Міндоходів Волині (Територіальні органи Міндо56
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ходів у Волинській області (http://vl.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/101176.html). – 2013. – 25.06).
***
У Головному управлінні Міндоходів у Дніпропетровській
області з початку 2013 року зменшилась кількість фактичних
перевірок суб’єктів господарювання, у порівнянні з минулим роком
– на 12,6 відсотків.
Якщо в минулому році за перше півріччя було проведено 340 фактичних перевірок, то у 2013 році – 297. Водночас, зменшення кількості
планових перевірок не вплинуло на показники донарахування коштів
за результатами перевірок, так як контрольно–перевірочні заходи
зосереджено на підприємствах, які свідомо не сплачують, або сплачують податки не в повному обсязі.
Так, в ході аналізу роботи одного з підприємств Дніпропетровської області, діяльність якого була пов’язана з постачанням на підприємства спеціального харчування, виявилося, що керівники підприємства співпрацювали з чотирьма «ризиковими» суб’єктами господарювання міста Києва. Підприємство формувало «фіктивні»
валові витрати в операціях з придбанням виробничих та житлових
приміщень, рекламних та клінінгових послуг. При перевірці встановлено, що київських «фірм» за місцем реєстрації не існує, і таким
чином підприємство мінімізувало податкові зобов’язання. За результатами перевірки підприємство сплатило до бюджету 625 тисяч
гривень.
В області, з початку року, після проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання з несумлінних платників податків, до
бюджету додатково стягнуто 3,3 млн. гривень (Територіальні органи
Міндоходів у Дніпропетровській області (http://dp.minrd.gov.ua/
media–ark/news–ark/100746.html). – 2013. – 19.06).
***
За рік роботи відділом реєстрації користувачів при ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області видано 8,8 тис. ключів електронного
цифрового підпису, з них 2,6 тис. юридичним особам та 6,2 фізичним
особам-підриємцям.
Тепер за допомогою таких електронних ключів, які використовуються юридичними та фізичними особами, як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної
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сили, можна звітуватись в режимі он–лайн до органів Міндоходів,
Пенсійного фонду та органів статистики (Територіальні органи Міндоходів в Івано–Франківській області (http://if.sts.gov.ua/media–ark/
news–ark/98602.html). – 2013. – 01.06).
***
Более 5600 предпринимателей Центрального района Николаева с этого года стали «упрощенцами».
Еще со времен начала рыночной экономики государство провозгласило курс на всестороннюю поддержку бизнеса. Одним из его результатов стала упрощенная система
налогообложения.
Количество налогоплательщиков, которые выбирают единый
налог, возрастает. Этому способствуют законодательные изменения.
С января 2013 года изменены сроки предоставления отчетности для
плательщиков единого налога второй группы. Для них с 1 января
отчетным периодом является календарный год. Плательщики также
могут подать заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения в электронном виде (при наличии электронной цифровой
подписи) и по собственному решению могут в течение года изменить
группу или ставку налога.
Так, только с начала года правом применения упрощенной системы
налогообложения воспользовались 5632 предпринимателя Центрального района. Они уплатили в бюджет 8,62 миллиона гривен, что на
3,49 миллиона гривен больше, нежели за аналогичный период прошлого
года (Николаевские новости (http://www.niknews.mk.ua/2013/06/25/
bolee–5600–predprinimatelej–tsentralnogo–rajona–s–etogo–goda–
stali–uproschentsami/). – 2013. – 25.06).
***
26 червня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбулося розширене засідання громадської ради
при Головному управлінні Міндоходів у Полтавській області за
участі керівництва Головного управління та Полтавської митниці Міндоходів, представників малого та середнього бізнесу
області.
Презентація новоствореного Головного управління Міндоходів у
Полтавській області, головні завдання, що стоять перед Полтавською
митницею Міндоходів, оперативним та слідчим управлінням фінан58
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сових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській
області, підсумки роботи за 5 місяців 2013 року, результати кампанії
декларування доходів громадян за 2012 рік, а також напрями роботи
Асоціації платників податків України та інформація про відзначення
сумлінних платників податків 2012 р. – ось лише не повний перелік
питань, які розглядалися на засіданні.
Як зазначалося на зібранні, в ході реформування відбулося
злиття податкової та митної служб в одне Міністерство. Місією
Міністерства визначено: адмініструвати податки, збори, митні платежі та єдиний соціальний внесок, надавати послуги громадянам і
бізнесу та, як наслідок, забезпечувати наповнення доходної частини
бюджету, створювати умови для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі. Це важлива реформа, яка цілком відповідає європейським вимогам та створить максимально комфортні умови для
ведення бізнесу.
За підсумками січня – травня 2013 року до державного бюджету
суб’єктами господарювання області сплачено платежів в сумі
6730,9 млн грн, що більше минулорічних обсягів збору платежів на
1,3 %, або на 83,9 млн грн.
До місцевих бюджетів області за січень–травень 2013 року
надійшло платежів на загальну суму 1343,4 млн грн, або з приростом до минулорічних обсягів надходжень на 1,8 %, або на
24,4 млн грн.
По розрахунках в І півріччі ц.р. до державного бюджету прогнозується збір платежів в сумі 7,9 млрд.грн., в тому числі до загального
фонду – 6,8 млрд гривень. Це, відповідно, більше аналогічного періоду м. р. на 3 та 4,2 %.
У ході засідання громадської ради відбулося її переформатування
в новий об’єднаний орган. Відтепер вона має змогу розглядати не
лише питання оподаткування, а й митні запити. Це значно покращить
ситуацію щодо розгляду найбільш проблемних та наболілих питань
сьогодення, а також їх аналіз, узагальнення та доведення їх до відповідних структур на державному рівні.
Адже одним з головних принципів роботи Головного управління Міндоходів у Полтавській області є партнерство. Нова служба
сприймає громадян і бізнес як партнерів, цінує і поважає їх. Сьогодні
перед новоствореним Міністерством та його регіональними підрозділами стоїть мета максимального поліпшення ділового клімату і забезпечення рівних конкурентних умов для бізнесу / Головне управління
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Міндоходів у Полтавській області (Територіальні органи Міндоходів
у Полтавській області (http://poltava.minrd.gov.ua/media–ark/news–
ark/101544.html). – 2013. – 26.06).
***
Майже одинадцять тисяч безкоштовних електронних ключів
видали на Тернопіллі.
Від початку року в області видано майже одинадцять тисяч
безкоштовних посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису. Зокрема, фізичні особи – підприємці отримали
понад п’ять тисяч сертифікатів, юридичні – більше трьох тисяч та
фізичні особи – дві тисячі. Послугами відділу реєстрації користувачів електронного цифрового підпису у Тернополі скористалися
понад шість тисяч осіб, та ще більше тисячі – у Чорткові. Нагадаємо, що починаючи з лютого цього року, на Тернопільщині є два
місця, де можна отримати безкоштовний цифровий підпис – Тернопіль і Чортків (Територіальні органи Міндоходів у Тернопільській області (http://tr.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100153.
html). – 2013. – 14.06).
***
На Буковині кількість перевірок підприємців зведена до
мінімуму.
На середину червня поточного року проведено 30 документальних перевірок фізичних осіб – підприємців. Відсоток таких
перевірок складає менше 0,05 % від кількості зареєстрованих,
оскільки в цілому на сьогодні в області обліковується майже 64 тис.
підприємців.
Фахівцями Міндоходів Буковини порушення норм ПКУ встановлені у кожного із перевірених та донараховано податків та фінансових
санкцій на суму понад 1,3 млн. грн. Результативність перевірок порівняно з минулим роком збільшилася у 6,3 рази.
Вказані цифри засвідчують, що використання працівниками Міндоходів області ризикоорієнтованої системи відбору платників податків сприяє мінімізації фіскального тиску і відповідно поліпшенню бізнес–клімату у сфері підприємництва регіону (Територіальні органи
Міндоходів у Чернівецькій області (http://cv.minrd.gov.ua/media–ark/
news–ark/100575.html). – 2013. – 18.06).
60

Безпека підприємництва, 2013, № 5

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
21 червня Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко
провів зустріч з Головою європейського відділення корпорації «Майкрософт» Яном Мюлфайтом.
У центрі уваги переговорів було вирішення проблеми використання неліцензійного програмного забезпечення на комп’ютерах в
органах виконавчої влади. Віце-прем’єр-міністр заявив, що за десять
років частка «піратських» програм, що використовуються в державних установах, зменшилася у два з половиною рази, але український
Уряд усвідомлює необхідність стовідсоткової легалізації всього програмного забезпечення. На ці потреби у цьогорічному бюджеті виділено 100 млн гривень.
Зі свого боку Я. Мюлфайт підтвердив, що компанія «Майкрософт»
дуже зацікавлена в українському ринку і готова шукати компромісні
підходи для мінімізації витрат України в рамках процесу легалізації
комп’ютерних програм.
У свою чергу його колега, генеральний директор «Майкрософт
Україна» Дмитро Шимків, зазначив: «Сьогодні від України очікують активної позиції у вирішенні питання захисту авторських прав.
Ми сподіваємося, що ближчим часом зможемо досягти згоди у ключовому питанні – легалізації програмного забезпечення в органах
влади». Учасниками зустрічі було окреслено конкретний алгоритм
практичної взаємодії у цьому питанні.
«Україна вживає енергійних зусиль для посилення захисту
прав інтелектуальної власності. Це необхідно не лише з точки зору
виконання наших міжнародних зобов’язань, а, в першу чергу, це є
невід’ємною складовою підтримки розвитку національної ІТ-галузі.
Українські програмісти повинні мати надійні гарантії, що їх праця
приноситиме їм відповідні доходи завдяки надійному захисту авторських прав на програмне забезпечення», – підкреслив К. Грищенко.
При цьому він закликав «Майкрософт» активніше підключатися до
інформаційної роботи з метою роз’яснення українським громадянам
і, особливо, молодим Інтернет-користувачам, необхідності поваги до
інституту інтелектуальної власності.
Представники корпорації, у свою чергу, повідомили про плани
ближчим часом долучитися до масштабної кампанії з формування негативного ставлення до піратських Інтернет-сайтів з боку
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рекламодавців та інших представників бізнесу (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=246460428&cat_id=244276429). – 2013. – 21.06).
***
На виконання пункту 3 Протоколу наради Віце–прем’єр–міністра України Костянтина Грищенка від 20 червня 2013 року Державна служба інтелектуальної власності України (Державна
служба) звертається до представників громадськості, організацій колективного управління (ОКУ) та правовласників з проханням
надсилати свої пропозиції щодо внесення змін до законодавства
у сфері авторського права й суміжних прав. Зазначені пропозиції
мають бути спрямовані на виконання завдань регулювання системи
колективного управління майновими правами в Україні й, зокрема,
передбачати необхідність досягнення такої мети:
1. Встановлення на законодавчому рівні порядку та критеріїв
визначення уповноважених ОКУ.
2. Підвищення прозорості діяльності ОКУ з урахуванням міжнародного, зокрема європейського досвіду, у т.ч. щодо запровадження
низки вимог:
оприлюднення ОКУ інформації про їхню діяльність (про перелік
прав, переданих їм в управління, суми зібраної, розподіленої (нерозподіленої) та виплаченої ними авторської винагороди тощо);
визначення розміру максимальних утримань із зібраної винагороди, необхідних ОКУ для покриття витрат діяльності, пов’язаної з
управлінням майновими правами;
підготовка й надання заінтересованим особам публічних та індивідуальних звітів;
запровадження додаткових вимог щодо встановлення відповідальності ОКУ за неналежне виконання функцій з колективного управління майновими правами, порушення законодавства України, у т. ч.
у сфері авторського права та суміжних прав;
більш чітке регулювання питань щодо використання незапитаної
(нерозподіленої) авторської винагороди з метою посилення захисту
інтересів правовласників;
визначення компетенції Кабінету Міністрів України щодо регулювання діяльності ОКУ.
Усі пропозиції приймаються на електронну адресу press2@
sips.gov.ua (Офіційний веб–портал Державної служби інтелек62
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туальної
власності
України(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=2266&s=print). – 2013. – 26.06).
***
«Інтелектуальна власність є найбільш цінним капіталом людства», – Ганна Пономаренко. «В Україні роль і значення інтелектуальної власності швидко зростає. Саме тому вона часто стає об’єктом
неправомірних дій, зловживань, недозволеного використання, а відтак потребує надійної ефективної правової охорони. Адже інтелектуальна власність є найбільш цінним капіталом людства», – зазначила
заступник голови обласної державної адміністрації Ганна Пономаренко на координаційній раді по боротьбі з правопорушеннями у
сфері інтелектуальної власності на території Херсонської області.
Незважаючи на активізацію зусиль правоохоронних органів України із забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, загальний
рівень правопорушень у цій сфері залишається досить високим. Тому
засідання передбачало розгляд наступних питань: про здійснення
комплексу заходів щодо попередження та викриття правопорушень
у сфері інтелектуальної власності упродовж І півріччя 2013 року та
про практичні рекомендації щодо дотримання законодавства України
стосовно регулювання відносин, пов’язаних з охороною авторських та
суміжних прав.
Ганна Пономаренко також відзначила, що визначальну роль у
організації скоординованих дій правоохоронних та контролюючих
органів для посилення боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності відіграють місцеві органи виконавчої влади.
Тому саме на них буде покладена основна робота по усуненні нагальної проблеми.
Так, за результатами засідання координаційної ради було вирішено створити в кожному районному центрі спеціальні комітети по
боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності;
організувати кваліфікований підбір кадрів для роботи у вищезазначених комітетах; регулювати плагіат на Інтернет–сайтах; здійснити
комплекс заходів щодо попередження та викриття правопорушень у
сфері інтелектуальної власності упродовж І півріччя 2013 року (Офіційний сайт херсонської обласної державної адміністрації (http://
www.oda.kherson.ua/ua/news/intellektualnaya–sobstvennost–yavlyaetsya–naibolee–cennym–kapitalom–chelovechestva–anna–ponomarenko). – 2013. – 26.06).
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***
В Украине расследуют более 500 случаев нарушения авторских
прав – ГПУ. Пока по факту нарушения прав интеллектуальной собственности закончено досудебное расследование и направлено в суд
34 уголовных производства.
За время действия Уголовного процессуального кодекса следователями органов внутренних дел закончено досудебное расследование и направлено в суд 34 уголовных производства по факту нарушения прав интеллектуальной собственности, в настоящее время следователями органов внутренних дел расследуются еще 538 уголовных
производств, процессуальное руководство которыми осуществляется
органами прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба
Генпрокуратуры со ссылкой на старшего прокурора отдела за соблюдением законов при производстве предварительного расследования и
поддержанием государственного обвинения Алексея Шамардина.
По словам Шамардина, следователем Сумского городского отдела
УМВД Украины привлечен к уголовной ответственности частного
предпринимателя, который в своей хозяйственной деятельности
использовал нелицензионное программное обеспечение корпораций
«Microsoft», «AdobeSystemsInc», чем нанесен ущерб указанным корпорациям. По результатам судебного рассмотрения виновное лицо
осуждено.
Также, по словам прокурора, следователем Коломыйского ГО
УМВД Украины в Ивано-Франковской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного публичного воспроизведения художественного фильма «Анна
Каренина» в кинотеатре города, чем нарушены авторские права
ПАО «B&H» и нанесен ущерб на сумму более 70 тыс. грн. По
результатам судебного рассмотрения осуждено частного предпринимателя, который допустил нарушение права интеллектуальной
собственности.
Также он напомнил, что нарушение права интеллектуальной собственности в Украине уголовно наказуемо. Так, действующим законодательством, в частности, статьей 176 Уголовного кодекса Украины,
предусмотрена уголовная ответственность за нарушение авторского
права и смежных прав.
«Указанное преступление отнесено к категории тяжких, за совершение которого, в зависимости от обстоятельств, предусмотрено
наказание в виде в виде штрафа до 51 тыс. грн, так и лишение свободы
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на срок до 6 лет. Вместе с тем, назначение наказания по приговору не
освобождает виновное лицо от возмещения причиненного правообладателям материального ущерба, который может составлять десятки, а
то и сотни тысяч гривен», - сказал прокурор.
Учитывая то, что Международным альянсом интеллектуальной
собственности нашей стране придан статус страны с самым высоким
в Европе уровнем «цифрового пиратства», Генеральной прокуратурой
Украины сосредоточено особое внимание на соблюдении законодательства по защите интеллектуальной собственности.
Кроме того, согласно распоряжению Генерального прокурора
Украины от 24 апреля текущего года, организована рабочая группа
с целью проведения проверок по вопросам надзора за соблюдением
законов о защите интеллектуальной собственности. По результатам
проверок уже установлены нарушения требований авторского права и
смежных прав практически на всей территории Украины.
Напомним, после того, как США признали Украину главным
мировым «пиратом» в области авторских прав, украинский парламент разработал законопроект, которым предлагается предоставить возможность субъектам этих прав и смежных прав защищать
свои интересы самостоятельно путем выдачи контрольных марок
(Голос Столицы (http://newsradio.com.ua/rus/2013_06_04/V-Ukrainerassledujut-bolee-500-sluchaev-narushenija-avtorskih-prav-GPU/). –
2013. – 04.06).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Микола Азаров: Курс на зниження оподаткування буде
продовжено.
Уряд не планує підвищувати податки. У цьому запевнив Прем’єрміністр Микола Азаров представників французького бізнесу, з якими
провів зустріч у Парижі. Зокрема, на брифінгу для ЗМІ Микола Азаров заявив:
«Щойно відбулася зустріч з керівниками найбільших французьких компаній, які працюють або хочуть працювати в Україні. Я почув
для себе багато цікавих пропозицій. У свою чергу я запропонував їм
немало: розповів про основні напрямки Державної програми активізації економіки і запропонував брати участь у цій програмі. Задавалися,
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на мій погляд, дуже цікаві питання, пов’язані з приватно–державним
партнерством. Бізнес хоче вкладати свої гроші в Україні. Але тільки
хотів би мати при цьому державну підтримку, і участь держави в різних проектах. Також йшлося про будівництво фармацевтичного підприємства, концесійних доріг та інших проектів.
Особливий інтерес викликає наше сільське господарство, можливості нашого аграрного комплексу.
Якщо підсумувати нашу спільну розмову, то в цілому вони позитивно відзначили ті зміни, які відбуваються і в режимі адміністративного нагляду над бізнесом, і в податковій сфері, з точки зору податкового законодавства…» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=246448337&cat_id=244276429). –
2013. – 18.06).
***
Украинское правительство готово предоставить гарантии
персонального сопровождения инвестиционных проектов на всех
стадиях согласования и обеспечить максимальное содействие
государства в их реализации.
Об этом заявил министр промышленной политики Украины
Михаил Короленко, выступая в ходе панельной дискуссии «Обсуждение участия бизнеса и инвесторов в реализации Государственной программы активизации экономики Украины на 2013–
2014 годы», которая состоялась в рамках Первой международной
бизнес-конференции «ABC: Ukraine & Partners».
«Я приглашаю к сотрудничеству как отечественных коллег, так и
наших зарубежных партнеров. Мы готовы создать все необходимые
условия для содействия реализации самоокупающихся, прибыльных
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и переоснащение экономики страны», – подчеркнул министр.
«В частности, Министерством промышленной политики готовятся законодательные инициативы относительно снятия чрезмерного налогового и административного давления, освобождения от налогов оборудования, которое завозится для модернизации отечественных промышленных предприятий, удешевления кредитных ресурсов, направления государственных средств на
закупку продукции отечественных товаропроизводителей и создания
стимулов для привлечения инвестиций в разные отрасли украинской
промышленности», – сообщил Короленко, передает Минпром.
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Также он отметил, что министерство сопровождает
30 инвестиционных проектов в отраслях авиастроения, автомобилестроения, судостроения, транспортного машиностроения, сельхозмашиностроения, химической и ракетно–космической отраслях, которые предусмотрены программой активизации развития
экономики. На реализацию этих проектов предусмотрено 35,6 млрд
грн. Кроме того, Минпромполитики получило и обрабатывает более
50 инвестиционных предложений от предприятий разных отраслей
промышленности, которые не вошли в программу.
«Министерство промышленной политики постоянно принимает
и рассматривает новые инвестиционные предложения от хозяйствующих субъектов. Для нас есть один важнейший критерий – способность предложенных инициатив повлиять на улучшение ситуации
в отрасли. Таким предложениям мы готовы обеспечить зеленый свет
и всестороннюю поддержку государства», – подытожил Короленко.
В конце мая Минпромполитики сообщало о том, что уже начато
финансирование двух инвестиционных проектов, предусмотренных
Программой активизации развития экономики – модернизация предприятий «Червона Зірка» и «Донецксталь». Кроме того, сообщалось,
что в стадии согласования Укрэксимбанком находятся еще 15 проектов (Левый берег (http://economics.lb.ua/state/2013/06/13/206321_
ministr_prompolitiki_obeshchaet_pomoch.html). – 2013. – 13.07).
***
Реєстрація іноземних інвестицій.
Для державної реєстрації іноземних інвестицій інвестор, разом
з іншими документами, подає органу державної реєстрації інформаційне повідомлення з відміткою територіального органу Міністерства
доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне внесення.
При цьому, державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів.
Звертаємо увагу, що для підтвердження інформаційних повідомлень іноземний інвестор або уповноважена ним особа, звертається із
заявою у письмовій формі до органу Міндоходів за місцем здійснення
інвестиції.
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До заяви додається інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за встановленою
формою та документи, які свідчать про фактичне внесення інвестиції,
для підтвердження інформаційного повідомлення.
Територіальний орган Міндоходів розглядає подані документи і
протягом 15 календарних днів з дати одержання письмової заяви:
– робить відмітку на інформаційному повідомленні про фактичне
внесення іноземної інвестиції, яка скріплюється підписом керівника
(заступника керівника) та печаткою органу Міндоходів України;
– надає обґрунтовану відмову в письмовому вигляді.
Підтверджене інформаційне повідомлення отримується заявником безпосередньо у територіальному органі Міндоходів, який здійснив таке підтвердження.
Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її
анулювання здійснюється згідно з відповідним Порядком, затвердженим Постановою від 06.03.2013 № 139, з дотриманням норм Порядку
підтвердження органами Міндоходів інформаційних повідомлень
про фактичне внесення іноземних інвестицій (наказ від 29.06.2005
N 238) (Територіальні органи Міндоходів у Харківській області
(http://kh.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/100742.html). – 2013. –
19.06).

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ
Уряд України налаштований комплексно боротися з рейдерством, – Сергій Арбузов.
Уряд робить все можливе, щоб захистити права іноземних інвесторів в Україні, а також активізує боротьбу з протиправним поглинанням і захопленням підприємств. Про це заявив Перший віце-прем’єрміністр Сергій Арбузов під час зустрічі з послами держав-членів ЄС,
а також іншими представниками дипломатичного корпусу.
«Існування такого явища, як корпоративне рейдерство – це пляма
на репутації національної економіки. Це гра, в якій програє інвестор,
а найбільше програє сама Україна. Тому боротьба з протиправним
поглинанням і захопленням передбачає два етапи. Перший – це визнання, що проблема існує. А другий – початок системної роботи щодо її
вирішення», – заявив Сергій Арбузов.
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Він зазначив, що 27 травня Уряд не тільки відновив роботу, але і
розширив повноваження Міжвідомчої комісії з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. Головою цієї Комісії став Сергій Арбузов.
«Ми серйозно налаштовані на прийняття комплексних заходів», –
підкреслив Перший віце–прем’єр.
За його словами, якщо Україна хоче бути успішною і реалізувати
свій потенціал, вона повинна подбати, щоб кожний інвестор перебував під захистом держави.
«Для цього потрібно зміними мислення влади – судової, виконавчої, законодавчої», – додав Перший віце–прем’єр–міністр.
Сергій Арбузов зазначив, що на це спрямовані масштабні реформи,
розпочаті Президентом України.
«Сподіваюся, що прогрес, досягнутий Україною на шляху реформ,
стане серйозним аргументом на підтримку нашого спільного наміри
підписати Угоду про асоціацію на Вільнюському саміті в листопаді
цього року», – сказав Сергій Арбузов.
У свою чергу представники дипломатичного корпусу іноземних держав висловили підтримку ініціативам української влади. Так,
Глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінські подякував Сергію Арбузову за створення Комісії, зазначивши, що Уряд України
активно реагує на звернення дипломатів у вирішенні тих чи інших
проблем інвесторів.
«Україні потрібно створювати не мікро–, а макросередовище для
бізнес–діяльності. У нас це називають – «рівне поле для гри», коли
всі мають рівні права і доступ до бізнесу. Це є передумовою довіри
до України інвесторів з усіх країн, а не тільки з Євросоюзу», – додав
він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=246437033&cat_id=244276429). – 2013. – 14.06).
***
Иностранные предприниматели увидели первые результаты
борьбы с рейдерством.
Возглавляемая первым вице-премьером Сергеем Арбузовым Межведомственная комиссия по защите инвестиций эффективно справляется со своими задачами и уже сейчас помогает иностранным инвесторам защищать свои интересы в Украине
Об этом во время встречи Арбузова с послами стран Евросоюза заявила глава Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко.
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Она отметила, что правительство в лице Сергея Арбузова оперативно отреагировало на жалобы представителей европейского бизнеса и многие проблемы были решены. В то же время, Деревянко
высказала мнение, что возглавляемая Арбузовым Межведомственная
комиссия по защите инвестиций и далее будет эффективной площадкой для ведения диалога между бизнесом и властью и будет помогать
решать возникающие проблемы.
«Начинаете Вы с чистого листа, по большому счету, и действительно накопилось очень много проблем и в судебной сфере. Мы будем
надеяться, что вновь пришедшие компании, которые будут жаловаться на какие–то нарушения, смогут получить достойную и надежную поддержку в вашем лице. Когда мы с Вами встречались в Брюсселе, Вам передавали ряд проблемных вопросов, с которыми столкнулись компании, и я могу сказать послам – эффективность такой
работы есть. Мы уже сегодня видим, что ряд компаний, которые адресовали свои вопросы Сергею Геннадиевичу, его коллегам из Кабинета
министров, получили достойное решение своих проблем», – сказала
Арбузову глава ЕБА, передает РБК–Украина.
В свою очередь, Арбузов заверил иностранных дипломатов и
представителей бизнеса, что и далее будет защищать интересы инвесторов. «Все вы здесь представляете страны, которые сотрудничают с
Украиной, и внутренние инвесторы, и внешние. Я считаю, что если
вы подаете нашей комиссии какую–либо информацию, то это уже не
регулируется обычным законодательным способом, а требует индивидуального специфического подхода», – сказал Арбузов. Он пообещал иностранным дипломатам максимально оперативное решение
всех возникающих проблемных вопросов.
Посол ЕС в Украине Ян Томбинский отметил, что наиболее
ярким показателем эффективности работы украинской власти по
защите интересов бизнеса будет минимум обращений со стороны
предпринимателей с жалобами на действия чиновников, а также
отсутствие жалоб на попытки незаконного захвата предприятий рейдерами. «В течение последних дней мы направили Вам на рассмотрение несколько дел, которые касаются европейского бизнеса, и хотел
бы поблагодарить за те решения, которые были оперативно приняты.
Для работы бизнеса нужна стабильная среда, чтобы каждый инвестор в Украине был защищен», – сказал посол ЕС (Левый берег (http://
economics.lb.ua/state/2013/06/17/206975_inostrannie_ predprinimateli.
html). – 2013. – 17.06).
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***
В Украине начнут наказывать рейдеров?
О том, что в нашей стране могут ввести криминальную ответственность за рейдерскую деятельность рассказал Первый вице–премьер Украины Сергей Арбузов. Об этом политик написал в своей
колонке в Kyiv Post (NovostiUA (http://novostiua.net/main/39188–v–
ukraine–nachnut–nakazyvat–reyderov.html).
Арбузов сообщил, что специальная комиссия предлагает ввести
практику криминального преследования рейдеров и тех, кто им содействует – вплоть до нечистых на руку чиновников и судей.
Кроме того, предлагается разработать механизм, который бы предусматривал возврат отобранных рейдерами предприятий их владельцам.
В состав межведомственной комиссии входят министры, поэтому,
по мнению Сергея Арбузова, такая антирейдерская инициатива будет
весьма эффективна в действии.
Арбузов считает, что воплощение такой инициативы в жизнь
поспособствует уменьшению уровня коррупции в стране.
Первый вице–премьер уверен, что коррупцию побороть вполне
реально, просто для этого политическая воля и стремление защищать интересы страны (NovostiUA (http://novostiua.net/main/39188–
v–ukraine–nachnut–nakazyvat–reyderov.html). – 2013. – 17.06).

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
19 червня 2013 року в прес–центрі Укрінформу Державною
службою України з питань захисту персональних даних було проведено прес-конференцію на тему: «Додержання вимог законодавства у сфері захисту персональних даних суб’єктами, які здійснюють обробку персональних даних з використанням веб-ресурсів»
На засіданні були обговорені наступні питання:
1. Типові порушення законодавства з питань захисту персональних даних при обробці персональних даних з використанням вебресурсів.
2. Заходи, спрямовані на усунення порушень законодавства з
питань захисту персональних даних при обробці персональних даних
з використанням веб–ресурсів, за результатами перевірок.
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3. Особливості проведення перевірок дотримання законодавства
при обробці персональних даних з використанням веб–ресурсів.
Головні доповідачі – Голова ДСЗПД Олексій Мервінський, заступник Голови ДСЗПД Володимир Козак
На прес–конференції були присутні представники ЗМІ, які мали
можливість поставити керівництву Служби запитання та отримати
компетентні відповіді (Державна служба України з питань захисту
персональних даних (http://zpd.gov.ua/dszpd/uk/publish/article/58174).
– 2013. – 19.06).
***
В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали злоумышленников, которые использовали специальные
считывающие устройства, для того, чтобы получать информацию о банковских картах граждан Украины (NovostiUA (http://
novostiua.net/proisshestviya/38874–v–harkovskoy–oblasti–zaderzhali–
inostrancev–kotorye–neglasno–schityvali–dannye–s–bankovskih–kartochek.html).
Преступниками оказались граждане соседнего с Украиной государства. Они установили так называемый «скиммер» на один из
банкоматов города Харькова. При помощи него, злоумышленники
негласно получали информацию о платежных карточках.
Также была установлена миниатюрная видеокамера, которая фиксировала PIN–коды клиентов. Злоумышленники планировали, что в
дальнейшем смогут при помощи этой информации ограбить своих
жертв.
Оба преступника были задержаны 5 июня 2013 года. Во время
обыска на месте жительства задержанных, были обнаружены устройства для изготовления банковских карточек и пластиковые карты с
магнитными лентами. Также были изъяты устройства для получения
информации о банковских карточках, в том числе те, которые были
установлены на банкоматах.
Специалисты СБУ, подтвердили, что данные устройства позволяют узнать негласную информацию с банковской платежной
карточки.
По данному факту начато досудебное расследование согласно
ч. 2 ст. 359 УК Украины. По данной статье, злоумышленники могут
получить наказание в виде срока лишения свободы на 4–7 лет (NovostiUA (http://novostiua.net/proisshestviya/38874–v–harkovskoy–oblasti–
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zaderzhali–inostrancev–kotorye–neglasno–schityvali–dannye–s–
bankovskih–kartochek.html). – 2013. – 12.06).
***
Согласно новым правилам, которые Еврокомиссия планирует
ввести в течение 2 месяцев, все телекоммуникационные компании в регионе должны будут в обязательном порядке уведомлять
о компрометации пользовательских данных в течение 24 часов
после обнаружения инцидента.
Еврокомиссия опубликовала правила, согласно которым интернет–провайдеры и операторы связи должны будут в обязательном
порядке уведомлять о любой утечке, утере или краже пользовательских персональных данных, сообщает TechCrunch со ссылкой на официальное сообщение.
В частности, телекоммуникационные компании обязаны извещать органы власти о произошедших инцидентах в течение 24 часов
после того, как они были обнаружены. Если компания обладает лишь
частичными сведениями об инциденте, то она обязана предоставить
хотя бы эту первоначальную информацию, и более подробную информацию в течение 3 суток. Информация должна быть подана согласно
стандартной форме.
Компании обязаны сообщить, какая информация была скомпрометирована, и какие меры были предприняты для устранения последствий.
Также, согласно новым правилам, компании должны более ответственно принимать решение, стоит ли извещать об инцидентах самих
пользователей. Для этого Еврокомиссия рекомендует основываться на
том, какие типы данных были скомпрометированы.
Комиссия также рекомендует компаниям пользоваться
различными технологиями шифрования, благодаря которым в случае компрометации данных их не cможет прочитать неавторизованное лицо. Регуляторы позволят провайдерам и операторам, которые
пользуются надежными средствами шифрования, не уведомлять об
инцидентах своих клиентов.
Регуляторы считают, что перечисленные выше меры и правила позволят, во–первых, убедиться в том, что вне зависимости
от европейского государства все пользователи получают одинаковую поддержку в подобных ситуациях, во–вторых, позволят компаниям решать проблемы в масштабе Евросоюза, если они работают в
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нескольких государствах. Утвердить новые правила планируется в
течение ближайших 2 месяцев.
Впервые правила поведения в случае утечки, потери или кражи
пользовательских данных, были определены европейскими регуляторами в 2011 г.
О новом шаге Еврокомиссии стало известно после событий вокруг
Facebook: на днях крупнейшая в мире социальная сеть сообщила о
сбое, в результате которого стала видна закрытая контактная информация 6 млн пользователей сети (InternetUA (http://internetua.com/
evropa–obyajet–provaiderov–soobsxat–obo–vseh–utecskah). – 2013. –
25.06).
***
Вице-премьер-министр Украины А. Вилкул сообщил, что
IT-технологии являются одним из важнейших направлений, по
которым украинское государство может осуществлять свой рост.
По словам А. Вилкула, Украина имеет серьезный потенциал и все
основания для дальнейшего развития IT-сферы.
«Для успешной работы необходимо четкое видение цели и
жесткость в ее достижении. В сфере IT-технологий Украина имеет
серьезный базисный фактор и это может быть серьезным направлением для дальнейшего роста», – сказал он (InternetUA (http://
internetua.com/IT–tehnologii–yavlyauatsya–sereznim–napravleniem–
dalneishego–rosta–ukraini). – 2013. – 25.06).
***
В украинском парламенте зарегистрирован проект закона,
регулирующий сферу электронной коммерции. Это – далеко не первая попытка урегулировать данную отрасль законодательно. Разработкой закона руководила депутат от УДАР О. Белькова (до работы
в парламенте была управляющим парнтером инкубатора East Labs).
В разработке текста принимали участие А. Ольшанский (Internet
Invest), А. Логвин (modnaKasta), В. Чечеткин (Rozetka.UA), Е. Сысоев
(AVentures), Н. Палиенко (Prom.ua) и другие эксперты. На Facebook
создана специальная группа для обсуждения проекта (AIN.UA (http://
ain.ua/2013/06/18/128780#more–128780)).
Проект вводит новые термины: электронная коммерция,
электронный товар, электронная торговля, интернет–магазин, но, что
самое главное – электронная сделка (електронний правочин), которая
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по нормам закона будет равна по правовым последствиям другим способам заключения сделки.
«При подготовке текста закона мы учитывали комментарии участников рынка электронной коммерции. Основной новацией в проекте
являются предложенные правки в Гражданский кодекс, которые уточняют еще одну форму заключения договора – электронную. Ведь на
сегодня многие предприниматели пользуются именно такой формой, при том, что статус ее в кодексе – весьма расплывчат, – рассказала AIN.UA О. Белькова. – Также, мы хотели предложить альтернативу электронно–цифровой подписи, которая на данный момент недоступна многим малым предпрятиям и потребителям. Для этого мы
вводим понятие «одноразового идентификатора» – кода подтверждения, который покупатели будут использовать в процессе покупки
товаров онлайн, и который будет достаточным подтверждением легитимности заключенного договора».
По словам депутата, одной из основных новаций законопроекта
является описание процедуры получения подписи одноразовым идентификатором, который должен предложить продавцам и покупателям
более эффективную форму электронной подписи для сделок, которые
совершаются дистанционно.
На практике это означает следующее. Предложение о покупке
товара (оферта) работает либо когда магазин отсылает коммерческое
электронное сообщение (письмо), либо когда он размещает оферту на
сайте своего магазина и в других открытых сетевых ресурсах.
Пользователь может заключить сделку со своей стороны с помощью электронного письма или заполнения электронной формы на
сайте. Но такая форма заключения договора на сайте интернетмагазина должна работать в два этапа: идентификация покупателя
и «создание электронного документа или сообщения, которое подтверждает заключение сделки». Потребителю всегда должны дать
возможность вернуться к предыдущему этапу до момента заключения
сделки. Фактически, если закон будет принят, все сделки в онлайне
будут проводиться с использованием «одноразового идентификатора» – цифро–буквенного кода, который присылается покупателю на
почту или мобильный и используется для верификации сделки.
В случае, если закон вступит в силу, онлайн-покупка будет
выглядеть таким образом: пользователь выбирает товар на сайте,
заполняет форму заказа, отправляя магазину свои личные данные.
Магазин на почту или мобильный телефон присылает одноразовый
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код (указанный выше идентификатор). Пользователь может оплатить
товар только после того, как введет код. Оформление до этого этапа не
будет считаться сделкой купли–продажи.
Электронные документы и электронные сообщения при такой
сделке могут быть использованы как доказательства в суде.
Проект закона устанавливает некоторые нормы ответственности для интернет–торговцев перед покупателями. Там говорится,
что продавцы товаров (интернет-магазины) и информационных
услуг (хостеры, операторы) должны давать другим субъектам
электронной торговли такую информацию о себе: наименование
(для юрлица) или ФИО (для физлица), месторасположение, адрес
электронной почты, код ЕГРПОУ и другие данные. Иными словами, на сайте любого интернет–магазина должны будут содержаться такие данные о нем.
Также, продавцы при продаже товара онлайн должны обеспечить «полное соответствие предмета договора заявленным в оферте
количественным и качественным требованиям». Кроме этого, проект
закона ограничивает спам: коммерческие электронные сообщения без
согласия покупателя можно высылать ему только при условии, что у
него есть возможность отписаться от них (AIN.UA (http://ain.ua/2013/
06/18/128780#more–128780)).– 2013. – 18.06).
***
В мае доля спама в глобальном почтовом трафике, по подсчетам «Лаборатории Касперского», составила 69,7 %, что на 2,5 %
ниже апрельского показателя. По сравнению с предыдущим месяцем доля фишинговых писем незначительно увеличилась, а доля
писем с вредоносными вложениями возросла на 0,4 %, составив в
итоге 2,8 % от всех электронных сообщений.
Спамеры в очередной раз проявили изобретательность, подготовив наряду с традиционными «праздничными» ловушками новые
приманки для интернет–пользователей. Для этого в майских мошеннических и рекламных рассылках активно использовались имена
известных людей и названия брендов. Например, была зафиксирована рассылка от Apple Corp, на самом деле не имеющая отношения
к компании Apple, но, тем не менее, призывающая почтить память
С. Джобса покупкой монеты iCoin с его изображением. Также распространители спама пытались завладеть вниманием пользователей с
помощью имени известного создателя финансовых пирамид С. Мав76
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роди. Получателю письма якобы от самого «великого комбінатора»
предлагалось стать «элитой нового проекта» и быстро разбогатеть.
Имя компании Microsoft под разными предлогами использовалось
в нескольких фишинговых рассылках, замаскированных под письма
от службы поддержки клиентов, и сообщениях о победе в несуществующих лотереях. Вступавшую в переписку жертву затем просили
перевести денежные средства на покрытие расходов по оформлению
выигрыша (InternetUA (http://internetua.com/v–mae–spameri–ispolzovali–imena–stiva–djobsa–i–mavrodi). – 2013. – 24.06).
***
Компания «Доктор Веб» сообщила о росте количества пользователей, пострадавших от действия троянов–шифровальщиков. Наибольшее распространение получила вредоносная программа
Trojan.Encoder.94. Также весьма популярен Trojan.Encoder.225: только
за последнее время за помощью в восстановлении файлов, пострадавших от действия этого трояна, в антивирусную лабораторию «Доктор
Веб» обратилось более 160 пользователей из России и Украины, сообщили CNews в компании.
Трояны
семейства
Trojan.Encoder
представляют
собой
вредоносные программы, шифрующие файлы на жестком диске компьютера и требующие деньги за их расшифровку. После того как
файлы зашифрованы, трояны Trojan.Encoder, в зависимости от модификации, могут помещать на диск текстовые файлы с информацией
по восстановлению данных либо менять фон рабочего стола на изображение с указанием дальнейших инструкций. Сумма, требуемая
злоумышленниками, может варьироваться от нескольких десятков до
нескольких тысяч долларов.
Трояны–шифровальщики чаще всего распространяются с использованием вредоносных спам–рассылок. Например, Trojan.Encoder.225 может
попасть в операционную систему с помощью письма, содержащего вложения в виде документа RTF (но с расширением .doc), эксплуатирующего
уязвимость Microsoft Office. С использованием этого эксплойта на компьютер жертвы устанавливается троян–загрузчик, который, в свою очередь, скачивает с управляющего сервера Trojan.Encoder. Троян Trojan.
Encoder.94 нередко скачивается на компьютер жертвы с использованием бэкдора BackDoor.Poison, который массово рассылается в письмах
с вложенными файлами «Порядок работы с просроченной задолженностью.doc» и «Постановление Арбитражного суда.exe».
77

Проблеми інформаційної безпеки

В июне 2013 г. был отмечен значительный всплеск количества
случаев заражения вредоносными программами семейства Trojan.
Encoder. Этот троян написан на языке Delphi и имеет три версии. В
предыдущей модификации трояна для связи злоумышленники используют адрес электронной почты milenium56m1@yahoo.com, в последней из известных – marikol8965@yahoo.com. Файлы, зашифрованные
ранними версиями Trojan.Encoder.225, поддаются расшифровке. Над
средством восстановления файлов, пострадавших от более поздней
модификации трояна, в настоящий момент ведется работа.
Что касается наиболее распространенного трояна–шифровальщика, Trojan.Encoder.94, то он насчитывает рекордное число модификаций – более 350. Файлы, зашифрованные большей частью версий
Trojan.Encoder.94, поддаются расшифровке. По данным «Доктор Веб»,
жертвами Trojan.Encoder.94 за истекший месяц стали более 680 пользователей.
Всего за последние три месяца в антивирусную лабораторию
«Доктор Веб» поступило порядка 2,8 тыс. обращений от пользователей, пострадавших в результате заражения троянами–шифровальщиками (InternetUA (http://internetua.com/cislo–jertv–troyanov–shifrovalsxikov–zametno–vozroslo). – 2013. – 24.06).
***
Пиратские партии ряда европейских стран запустили кампанию AntiPRISM, направленную против слежки за интернет–пользователями. Как сообщается в пресс–релизе Пиратской партии Великобритании, кампания была запущена 24 июня.
На странице AntiPRISM говорится, что подписавшие ее партии поддерживают бывшего сотрудника спецслужб Э. Сноудена,
раскрывшего информацию о программе Агентства национальной
безопасности США (АНБ) PRISM, которая направлена на слежку за
интернет–пользователями мира. «Пираты» призывают власти европейских государств предоставить убежище Сноудену.
Кроме того, сторонники кампании предложили Евросоюзу создать
комиссию, которая займется расследованием возможностей PRISM,
степени нарушения ею европейских законов и выявлением чиновников ЕС, которые знали о программе или имели к ней причастность.
Также «пираты» считают, что власти должны усилить защиту личных
данных граждан, инициировать подписание международного соглашения о свободе интернета и оказать финансовую поддержку разра78
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ботчикам, создающим приложения, которые помогают защитить конфиденциальную информацию.
В конце своего послания сторонники кампании призывают принять меры, которые помешают созданию системы, аналогичной
PRISM, в Европе. AntiPRISM поддержали Пиратские партии Великобритании, Каталонии, Швеции, Эстонии, Чехии, Словении и ряда других европейских стран, а также их коллеги из американского штата
Флорида. На сайте Пиратской партии России упоминания AntiPRISM
обнаружить не удалось.
В рамках программы PRISM, как сообщил Э. Сноуден, американские разведчики имели прямой доступ к данным пользователей ряда
крупнейших интернет–компаний, включая Google и Facebook. Власти
США пояснили, что слежка велась в целях обеспечения национальной
безопасности и исключительно за лицами, проживающими за пределами страны. В упомянутых Сноуденом компаниях подчеркнули, что
речь шла не о прямом доступе к серверам, а о предоставлении информации по секретным запросам АНБ (InternetUA (http://internetua.
com/evropeiskie––pirati––zapustili–kampaniua–protiv–PRISM).
–
2013. – 25.06).
***
У рамках антипіратської оперативно–профілактичної операції «Інтелект», проведеної співробітниками Міністерства внутрішніх справ, відкрито 326 кримінальних проваджень та припинено діяльність 41 підпільного цеху з виготовлення підробленої
продукції. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Найбільш розповсюдженим серед викритих злочинів є порушення
авторських прав на ринку комп’ютерного програмного забезпечення,
так зване комп’ютерне піратство, а також фальсифікація товарів широкого вжитку: продуктів харчування, побутової хімії, будівельних сумішей, сигарет», – повідомив заступник начальника Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС О. Сидоров.
У правопорушників вилучено контрафактної аудіовізуальної продукції на 2,4 млн грн, а підробок із незаконним використанням знаків
для товарів і послуг вітчизняних і зарубіжних товаровиробників на
загальну суму 5,8 млн грн…
…Всього за 10 днів розпочато 326 кримінальних проваджень за
ознаками злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної
власності.
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Як повідомляв НБН, США ініціюють розслідування дій українського уряду, в результаті яких Україну визнали одним із головних
порушників прав інтелектуальної власності в світі.
У свою чергу Міністерство освіти та науки розробило законопроект, в якому пропонує надати суб’єктам авторського та суміжних прав
можливість звертатися до Держслужби інтелектуальної власності із
заявами про випадки інтернет–піратства. Законопроект винесено на
публічне обговорення (Незалежне Бюро Новин (http://nbnews.com.
ua/ua/news/91540). – 2013. – 17.06).
***
Межведомственная рабочая группа по разработке и внедрению
системы обозначений для защиты детей от информации, которая
может вредить их здоровью и развитию, начала активную работу
по подготовке запуска пилотного проекта. Как отмечалось на
последнем заседании Межведомственной группы, экспериментальный
запуск системы должен начаться на государственных телеканалах уже
в сентябре. Об этом сообщает пресс–служба регулятора.
Перед стартом сотрудники телеканалов, которые избирались по
согласованию с Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, должны пройти учебный курс по практическому применению опросника для кодировщиков и вообще работы с
программным обеспечением системы.
Такие тренинги продлятся с 19 августа до 10 сентября этого года.
Межведомственная рабочая группа направила руководителям ОГТРК
письмо с просьбой отправить творческих работников на обучение.
Учебные программы для будущих кодировщиков будут проведены
при поддержке проекта Совета Европы «Внедрение европейских
стандартов в украинской медийной среде» при участии специалистов
Института социальной и политической психологии Академии педагогических наук Украины (IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/
item/27190–v–avguste–nachnutsya–treningi–dlya–kodirovshchikov–
sistemy–po–zashchite–detej–ot–vrednogo–kontenta.html). – 2013. –
18.06).
***
Антивирусные компании предупреждают о появлении новой
программы–шантажиста, выдающей себя за легитимное Android–
приложение для удаления вредоносного софта. Как сообщили в
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антивирусной компании Symantec, новый код заражает мобильные
устройства пользователей и выдает себя за антивирус. Однако в отличие от настоящего антивируса, данная разработка наоборот внедряет
вредоносные коды на устройства пользователей.
В Symantec говорят, что выявленное ими приложение получило
название Fakedefender и компания отмечает существенный рост количества заражений в последние дни. Многие пользователи после установки псевдо–антивируса связывались с настоящими антивирусными
компаниями и говорили, что их устройства блокировались и допускали разблокировку только после ввода платного кода.
В Symantec говорят, что судя по обращениям пользователей, сейчас существуют несколько разных типов Fakedefender, которые работают по разным сценариям. Некоторые виды вредоносов не блокируют саму операционную систему, а блокируют те или иные возможности, требуя деньги за снятие блокировки. В Symantec рекомендуют
пользователям в случае подорзрений на заражение устройства ни в
коем случае не перезагружать девайс, а попытаться вручную удалить программу, либо установить настоящим антивирусный сканер
(InternetUA (http://internetua.com/novii–Android–vredonos–blokiruet–
mobilnie–ustroistva). – 2013. – 25.06).
***
Представители Дармштадтского технического университета в Германии предложили защитить электронные книги
от незаконного копирования с помощью внесения изменений в их
текст.
Каждую электронную копию книги сделают уникальной с помощью «текстовые водяных знаков». К таким уникальным знакам разработчики методики относят изменение порядка слов в предложении,
разбивки на абзацы, пунктуации и использование синонимов слов.
Соответственно, если покупатель книги выложит ее в сеть, то он не
сможет остаться неизвестным.
«Текстовые водяные знаки» дают возможность защитить книгу
от несанкционированного распространения без привязки к пользовательскому аккаунту и не препятствуя ее переносу с одного устройства
на другое, отмечают авторы проекта.
Тем не менее, проект имеет ряд недостатков. Во-первых, необходимо вносить правки в авторский текст. Во-вторых, «водяные знаки»
хотят вносить автоматическим способом, что не исключает ошибок.
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В третьих, в книгу можно добавить собственные знаки, что сделает
отслеживание затруднительным или вообще невозможным.
Новая методика была разработана в рамках проекта SiDiM (нем.
Sichere Dokumente durch individuelle Markierung, Защита документов
с помощью индивидуальных меток). Финансирует проект правительством Германии, кроме того, он получил поддержку немецкой Ассоциации издателей и книготорговцев (Utro.ua (http://www.utro.ua/ru/
zhizn/elektronnye_knigi_ predlagayut_zashchishchat_ot_ piratov_vodyanymi_znakami_1371553698). – 2013. – 18.06).
***
В МВД будут использовать опыт британских специалистов в
противодействии бот–сетям, передает пресс–служба Министерства внутренних дел.
При содействии Посольства Великобритании в Украине представители международной компании «Team CYMRU» провели для украинских оперативников обучающий тренинг «Понимание, выявления
и расследования противоправной деятельности в Интернете».
Его темой стали особенности выявления, документирования и
расследования киберпреступлений. В частности, речь шла о необходимости понимания, наблюдения, определения и расследования
вредоносных действий в интернете.
Участники тренинга ознакомились с инновациями в сфере интернет–криминалистики, касающиеся понимания интернет-трафика,
использование инструментов для его анализа. Также одной из тем
тренинга стал вопрос изучения механизма создания, функционирования и исследования бот-сетей и вредоносного программного обеспечения.
В тренинге приняли участие сотрудники Управления по
борьбе с киберпреступностью МВД Украины и представители
региональных подразделений этой службы. По итогам обучения все
участники показали должный уровень знаний, о чем получили соответствующие сертификаты (РroIT (http://proit.com.ua/news/internet/2013/06/19/144341.html). – 2013. – 19.06).
***
Современные антивирусы умеют открывать подозрительные
программы в изолированных «песочницах», таким образом предотвращая заражение компьютера пользователя. Этот метод
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называется эмуляцией угроз и является своего рода «приграничным
контролем» для скачиваемых файлов.
«Врага надо знать в лицо» – так часто говорят в ИТ-кругах.
Однако одна из проблем, с которыми регулярно сталкиваются компании, заключается в том, что им каждый раз приходится противостоять новому противнику, который атакует компьютерные сети, дестабилизирует рабочий процесс и крадет конфиденциальную информацию при помощи невероятно мощного арсенала вредоносных программ. Все это значительно затрудняет узнавание врага.
Наглядное представление о том, что происходит сейчас в отрасли,
дает тот факт, что в 2012 году ежедневно создавалось и распространялось в среднем от 70 до 100 тыс. образцов вредоносного кода. Это в десять
с лишним раз больше, чем в 2011 году, и в сто с лишним раз превышает
показатель 2006 года. Стандартные средства борьбы с вредоносным ПО
просто не в состоянии противостоять такому мощному росту. Согласно
Отчету по безопасности–2013 (Security Report 2013) компании Check Point,
63 % организаций были заражены ботами, а более половины подвергались атакам нового вредоносного ПО не реже одного раза в день…
…Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что 85 %
проникновений в систему в результате кибератак были обнаружены
спустя недели или даже месяцы после их совершения. Если компании станут обмениваться информацией о возникающих угрозах в
режиме онлайн сразу же при их выявлении, случаи заражения станут
значительно более редкими. Это поможет всему бизнес–сообществу
узнать хотя бы немного об общем враге до того, как произойдут новые
атаки (InternetUA (http://internetua.com/zacsem–nujni–antivirusnie–
pesocsnici). – 2013. – 27.06).
***
Число
интернет–пользователей,
столкнувшихся
с
фишинговыми атаками за последние 12 месяцев, увеличилось на
87 % – с 19,9 до 37,3 млн. Чаще всего жертвами этой киберугрозы
становятся жители России, США, Индии, Вьетнама и Великобритании. Таковы результаты исследования «Эволюция фишинговых атак
в 2011–2013 гг.», проведенного «Лабораторией Касперского» в июне
2013 г. на основе данных облачной системы мониторинга Kaspersky
Security Network.
Долгое время фишинг оставался разновидностью угроз,
характерных для почтового спама. Однако данные, полученные в ходе
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исследования, говорят о том, что фишинговые атаки достигли таких
масштабов, что правильнее рассматривать их как отдельную опасную
угрозу, рассказали CNews в компании. Так, например, на фишинговые
атаки, организованные через спам–рассылки, за последний год пришлось чуть более 12 % от всего объема зарегистрированных атак…
В ходе исследования специалисты «Лаборатории Касперского»
проанализировали данные о фишинговых атаках, полученные от
более чем 50 млн пользователей Kaspersky SecurityNetwork в период
с 1 мая 2012 г. по 30 апреля 2013 г., и сравнили их с данными за
аналогичный временной промежуток 2011–2012 гг. По итогам анализа
выяснилось, что за период 2012–2013 гг. ежедневно фишинговым атакам подвергалось 102,1 тыс. пользователей по всему миру, а это почти
вдвое больше, чем за аналогичный предыдущий период, подчеркнули
в компании. При этом лидерами по росту числа атакованных пользователей оказались 4 страны: Вьетнам, США, Индия и Германия –
здесь этот показатель увеличился более чем на 100 %.
Большинство серверов, на которых размещались фишинговые
страницы, были зарегистрированы на территориях США, Великобритании, Германии, России и Индии. А более половины (57 %) всех
идентифицированных уникальных источников атак располагаются на
территории всего 10 стран. При этом количество этих самых источников атак за период с 2012 по
Главными целями злоумышленников оказались одни из самых
популярных интернет–ресурсов: Yahoo!, Google, Facebook и Amazon.
На эти сервисы пришлось свыше 30 % всех фишинговых инцидентов. В то же время, более 20 % всех атак были совершены на банки
и другие кредитно–финансовые организации. В тридцатку самых
подделываемых ресурсов попали также American Express, PayPal,
Xbox live и Twitter… (InternetUA (http://internetua.com/cislo–polzovatelei––atakovannih–fisherami––za–god–pocsti–udvoilos). – 2013. –
26.06).
Зарубіжний досвід
Хакеры подрывают доверие граждан к электронным госуслугам и тем самым
наносят ущерб России.
За последние годы число киберпреступлений значительно возросло. По словам экспертов интернет–безопасности, меры предупреждения и защиты,
предпринимаемые на уровне архитектуры IT–систем, также важны, как деятельность правоохранительных органов по раскрытию и пресечению преступлений.
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По словам члена Совета Федерации, председателя Комиссии по развитию
информационного общества Р. Гаттарова, хакеры подрывают доверие граждан
к электронным госуслугам и тем самым наносят ущерб России, так как правительство инвестирует значительные средства в создание информационных систем, прежде всего в развитие электронных госуслуг. «Киберпреступления сложнее заметить, поэтому считать их еще нужно учиться», – заявил Р. Гаттаров на
конференции «Защита от мошенничества: современные подходы», состоявшейся
20 июня нынешнего года.
Эксперты отмечают, что системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) наиболее часто подвергаются кибератакам. Заместитель директора
департамента регулирования расчетов Банка России А. Курило заявил, что тенденция роста попыток мошенничества есть, но она держится в пределах 20 %
в год. По словам эксперта, главной задачей является повышение компьютерной
грамотности пользователей, из–за своей беспечности становящиеся жертвами
мошенников (InternetUA (http://internetua.com/Cistemi–distancionnogo–bankovskogo–obslujivaniya–naibolee–csasto–podvergauatsya–kiberatakam). – 2013. – 30.06).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Законопроект щодо податкових коригувань треба доопрацювати.
Підтримуючи в цілому ідею щодо визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток шляхом коригування фінансового результату, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, бізнес–спільнота наголошує, що наведені у відповідному законопроекті податкові
коригування не відповідають економічному змісту операцій, що відображаються в бухгалтерському обліку, не несуть будь-якого економічного навантаження та не узгоджуються як з національними, так
і з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності.
Про це йдеться у відповідному зверненні до Прем’єр–міністра
України, керівників Міністерства доходів і зборів та Міністерства
фінансів України, підготовленого фахівцями УСПП за результатами
нещодавнього громадського обговорення законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо податкових коригувань)».
Найбільше хвилювання бізнесу обумовлене запропонованим порядком визначення податкових коригувань у вигляді сум
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амортизації. За нормами законопроекту фінансовий результат збільшується на суму амортизації звітного періоду у частині, яка перевищує
граничний рівень амортизації. При цьому у законопроекті відсутнє
визначення терміну «амортизація звітного періоду», що дає підстави
для множинного тлумачення відповідних норм. Якщо під цим терміном маються на увазі суми амортизації, віднесені на витрати платника податків у звітному періоді, в тому числі у складі собівартості
реалізованої продукції, то виникає необхідність в додатковому алгоритмі визначення таких сум амортизації (як розрахункового показника, а не суми запису в бухгалтерському регістрі). В цьому випадку
виникне необхідність розрахунку впливу суми податкового коригування у вигляді сум амортизації на собівартість реалізованої продукції, послуг та на балансову вартість основних засобів, як цього вимагають національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
Запровадження такого механізму визначення суми податкового
коригування фактично призведе до викривлення об’єкту оподаткування, подвійного обліку основних засобів та не буде сприяти скороченню часу на ведення обліку та складання податкової звітності, як це
передбачалося у цілях та завданнях законопроекту, кажуть експерти.
Неврегульовані також питання щодо застосування професійних
суджень для цілей ведення бухгалтерського обліку за Міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та необхідністю документального підтвердження здійснених бухгалтерських записів згідно
зазначених професійних суджень під час перевірок контролюючим
органом.
Зокрема, викликають занепокоєння норми законопроекту щодо
збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат,
не пов’язаних з господарською діяльністю. Ця вимога без чіткого
визначення таких витрат буде призводити до множинного тлумачення
та не буде узгоджуватися із стандартами бухгалтерського обліку (особливо з МСФЗ).
Крім того, у законопроекті відсутній єдиний методологічний підхід до визначення податкових коригувань, наслідком чого стала необґрунтованість його норм.
Норма законопроекту, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування збільшується (зменшується) на суму від’ємного (позитивного) результату за операціями РЕПО та факторингом, за якими планується ведення окремого обліку фінансового результату, призведе
до збільшення податкового навантаження банківських установ. Крім
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того, визначення операції РЕПО згідно законопроекту відрізняється
від визначення та порядку обліку згідно з правилами бухгалтерського
обліку.
Відповідно до запропонованої редакції страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та порядку, передбаченими методикою, яка визначається для банків Національним банком України. Звітність банківських установ формується та надається
до Національного банку України відповідно до МСФЗ. Відсутність в
законопроекті чітких правил коригування фінансового результату на
податкові коригування, пов’язані з формуванням страхового резерву,
підвищує податкові ризики неоднозначного тлумачення вимог законопроекту під час перевірок банківських установ.
Залишається неврегульованим і питання стосовно необхідності
або обов’язковості перевірки даних бухгалтерського обліку та фінансового результату, визначеного згідно МСФЗ, контролюючими органами під час проведення перевірок.
Задля уникнення помилок, кажуть в УСПП, необхідно перш за
все обговорити й чітко визначитися із концептуальними підходами
до порядку визначення об’єкту оподаткування з податку на прибуток та напрацювати методологію визначення податкових коригувань. Для цього бізнес–громадськість пропонує створити спільну
робочу групу, яка в тому числі займеться доопрацюванням даного
проекту закону.
Свої підписи під документом поставили керівники Українського
союзу промисловців і підприємців, Ради незалежних бухгалтерів та
аудиторів України, Незалежної асоціації банків, асоціації «Український Кредитно–Банківський Союз», асоціації суднобудівників України, міжнародних автомобільних перевізників тощо (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/
news/3564.–zakonoproekt–shchodo–podatkovikh–koriguvan–treba–
doopracyuvati.htm). – 2013. –18.06 ).
***
Комітет з питань промислової та інвестиційної політики підтримує проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу
України щодо сплати екологічного податку підприємствами окремих галузей промисловості.
Законопроектом (реєстр. № 2807) пропонується визначити,
що «тимчасово до 31 грудня 2020 року екологічний податок, який
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сплачується підприємствами гірничо-металургійного, коксохімічного, хімічного та нафтохімічного, паливно–енергетичного, цементного комплексів промисловості, розподіляється у співвідношенні: до
спеціального фонду державного бюджету – 10 відсотків; до спеціального фонду місцевих бюджетів: у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів – 10 відсотків, обласних бюджетів та бюджету
Автономної Республіки Крим – 10 відсотків, бюджетів міст Києва
та Севастополя – 20 відсотків, а 70 відсотків залишаються у розпорядженні цих підприємств і використовуються ними на виконання
заходів, визначених територіальними підрозділами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів як природоохоронні заходи». Перелік підприємств, на які поширюватимуться запропоновані проектом умови
використання екологічного податку, щороку затверджуватиметься
Кабінетом Міністрів.
Члени Комітету вважають, що реалізація положень проекту закону
дозволить забезпечити виконання підприємствами ефективних технічних заходів для попередження, усунення та зменшення впливу на
забруднення довкілля, дасть можливість підприємствам впроваджувати нові технології та устаткування, які сприяють зниженню викидів забруднюючих речовин, що в кінцевому результаті дозволить значно покращити екологічну ситуацію в Україні» (Офіційний веб–портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/
Povidomlennya/79543.html). – 2013. – 26.06).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує проект закону про внесення змін до Закону «Про електроенергетику»
(щодо удосконалення механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії).
Законопроект (реєстр. № 2171а) спрямований на стимулювання
виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії,
широкого та ефективного використання їх потенціалу, а також усунення технічних перепон у застосуванні існуючих положень чинного закону.
Зокрема, пропонується: розширити термін «біомаса» за рахунок
включення не тільки відходів, але і продуктів сільського господарства
із наданням права Кабінету міністрів визначати перелік продуктів які
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є біомасою в цілях цього закону; визначити порядок застосування
коефіцієнту «зеленого» тарифу для кількох об’єктів електроенергетики, які мають єдину систему комерційного обліку; встановити, що
у разі недотримання вимог щодо розміру місцевої складової, тариф на
електроенергію встановлюється на рівні прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на відповідний місяць; уточнити, що
розмір місцевої складової визначається шляхом сумування фіксованих часток елементів місцевої складової за умови підтвердження здійснення відповідної операції на території України щодо цих елементів
та українське походження елементів місцевої складової підтверджується як сертифікатом походження, так і висновком про походження,
виданим торгово–промисловою палатою України (її регіональним
представництвом) тощо.
Під час обговорення проекту члени Комітету висловили деякі
зауваження до нього. Йшлося, зокрема, про те, що Комітет неодноразово висловлювався проти застосування «зеленого» тарифу
для електроенергії, виробленої з відходів внаслідок високих ризиків забруднення навколишнього середовища, Також народні депутати вважають, що відсутність в Україні системи забезпечення
сталості складу і калорійності відходів, вмісту в них забруднюючих речовин може призвести до неможливості втримати рівень
забруднення від діяльності відповідних підприємств у екологічно
безпечних межах (Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/79544.
html). – 2013. – 26.06).
***
Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності».
Законопроектом (реєстр. № 2839) пропонується встановити на
законодавчому рівні відповідальність посадових осіб контролюючих органів за недотримання ними процедури здійснення державного нагляду (контролю), передбаченої Законом «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,
в тому числі шляхом доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новими статтями 16621 «Порушення порядку
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здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» та 18843 «Невиконання законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва».
Зокрема, згідно із проектом, порушення встановленого законом
порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності, а саме: порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю); порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю); проведення
заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом; проведення планових заходів державного нагляду
(контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків подання такого повідомлення, якщо необхідність та
строк зазначеного повідомлення встановлені законом; проведення
позапланових заходів державного нагляду (контролю) без отримання
погодження відповідного центрального органу виконавчої влади,
якщо його отримання є обов’язковим відповідно до закону; здійснення заходів державного нагляду (контролю), які не містять перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності; порушення встановленого статтями 13–16 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків; проведення перевірки дотримання вимог законодавства, нагляд (контроль) за дотриманням якого не належить до компетенції органу державного нагляду (контролю), що встановлена законом; висунення
вимоги щодо надання документів, інформації, зразків продукції,
що не стосуються предмета здійснення заходу державного нагляду
(контролю); ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, – тягнуть за собою накладення штрафу
на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Члени Комітету вважають, що реалізація положень проекту сприятиме розвитку конкуренції і зменшенню адміністративного тиску на
суб’єктів господарювання (Офіційний веб–портал Верховної Ради
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України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/79499.
html). – 2013. – 25.06).
***
Комітет з питань фінансів і банківської діяльності рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону про заборону фінансових пірамід в Україні
Законопроектом (реєстр. № 2700) пропонується визначити зміст
поняття «фінансова піраміда» та «заборонити умисне створення
умов для фінансової піраміди, пропонування участі у ній або залучення (отримання) фінансових активів за допомогою фінансової
піраміди». Крім цього, відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу України, законів «Про рекламу» та «Про захист прав
споживачів».
Згідно із проектом, фінансовою пірамідою є будь-які операції з
фінансовими активами (кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та
право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів), які здійснюються фізичними або юридичними особами з метою набуття або можливості набуття вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів інших осіб, зокрема без провадження фактичної господарської діяльності. До фінансової піраміди не належать операції з фінансовими активами, що здійснюються фінансовими установами під час надання ними фінансових послуг, визначених статтею
4 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» або законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
Документом передбачається встановити, що в Україні забороняється умисне створення умов для фінансової піраміди, пропонування
участі у ній або залучення (отримання) фінансових активів за допомогою фінансової піраміди (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/79496.
html). – 2013. – 25.06).
***
Названы основные препятствия для ведения бизнеса в Украине
Основные преграды на пути улучшения инвестиционного климата в Украине бизнес видит в коррупции, судебной системе, рейдерстве, административных барьерах для бизнеса. Таковы данные исследования компании Research & Branding.
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Наиболее острыми проблемами, которые требуют активного вмешательства правительства, по мнению бизнеса, являются:
– борьба с коррупцией,
– реформирование судебной системы,
– ликвидация административных барьеров.
Активность власти в этих направлениях, считают инвесторы,
будет способствовать тому, что компании станут активнее инвестировать в бизнес в Украине.
При этом респонденты исследования отметили, что налоговая
системах входит в 4-ку наименее сильных преград для инвестиционной активности. Таковы данные исследования компании Research &
Branding.
«Многие эксперты предполагали, что интеграция налоговой и таможенной служб в единое Министерство доходов и сборов
может насторожить бизнес–сообщество. Результаты исследования
показывают, что никаких панических настроений по этому поводу
в предпринимательских кругах не отмечается», – комментирует
эксперт–социолог Research & Branding Евгений Копатько.
Так после объединения у предпринимателей снизился запрос на
упрощение налоговой отчетности и уменьшение количества проверок
по сравнению с 3 кварталом 2012 года снизилась: с 18,3 % до 6,5 % и с
5,2 % до 1,5 % соответственно.
«Здесь, видимо, следует говорить о том, что своими действиями
Министерство доходов и сборов запросы инвесторов удовлетворило,
поэтому эти аспекты взаимоотношений с государством бизнес беспокоят меньше», – говорит Евгений Копатько.
Наиболее востребованными улучшениями в налоговой системе на
данный момент являются:
• уменьшение налоговой загрузки/налоговых ставок (16,5 %),
• уменьшение количества налогов (14,5 %),
• усовершенствование законодательства (11 %), но в то же время
10,5 % инвесторов заинтересованы в снижении частоты изменений Налогового кодекса (Газета «Донбасс (http://donbass.ua/news/
economy/2013/06/14/nazvany–osnovnye–prepjatstvija–dlja–vedenija–
biznesa–v–ukraine.html). – 2013. – 14.06).
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