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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
З виступу президента УСПП, народного депутата Анатолія Кінаха у
Верховній Раді України 23 жовтня 2013 року
В сучасному світі жорстко загострюються як глобальні, так і
регіональні процеси; триває інтеграція, яка супроводжується збільшенням
політичної та економічної конкуренції, боротьби за ринки збуту, доступу до
ресурсів. Україна, як найбільша по території держава в Європі, дуже сильно
відчуває всі глобальні впливи, в тому числі на внутрішньому політичному та
економічному просторі. Не існує альтернативи створенню на українській
землі сучасних європейських, міжнародних стандартів із зростання
конкурентоздатності економіки, панування верховенства права, підвищення
якості життя громадян.
Незважаючи на поточну особисту політичну конкуренцію, має
найпринциповіше значення консолідація всіх громадсько-політичних,
владних, опозиційних сил навколо створення на українській землі сучасних
демократичних міжнародних стандартів.
Дуже важливо, що незважаючи на труднощі та протиріччя, вперше в
Україні у Верховній Раді відбулося засідання національного круглого столу з
питань євроінтеграційної стратегії розвитку нашої держави, в якому взяли
участь народні депутати, голови всіх політичних фракцій парламенту,
міжфракційне об’єднання ВР «Європейський вибір», уряд, представники
Євросоюзу, Європарламенту, громадські організації. Прийнята відповідна
заява, де чітко сформульований пріоритет консолідації усіх навколо
євроінтеграційної стратегії України. Прийнято рішення що, круглий стіл
буде проводитись на постійній основі з максимальним залученням
громадськості. Уряд разом з парламентом, Європейським союзом, іншими
партнерами підтвердив, що необхідно негайно підсилити формування
національної стратегії євроінтеграції, адаптації економіки України до
стандартів ЄС, зосередити максимальні дипломатичні та політичні зусилля
на шляху збереження економічного простору з стратегічними партнерами –
Російською Федерацією, Митним союзом. Тому, шановні народні депутати,
неприпустимо перетворювати стратегію розвитку держави, процеси
євроінтеграції в поточну кон’юнктуру. Ми закликаємо усіх об’єднати зусилля
і створити незворотні умови розвитку України як сучасної конкурентоздатної
демократичної держави (Сайт Українського союзу промисловців і
підприємців
(http://www.uspp.org.ua/actual/245.vistup-prezidenta-usppnarodnogo-deputata-anatoliya-kinakha-u-verkhovniy-radi-ukraini-23-zhovtnya2013-roku-.htm). – 2013. -23.10).
***

Литовські інвестиції в українську економіку динамічно зростають.
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Литовська Республіка є для України не лише потужним інвестиційним
партнером, але й джерелом безцінного досвіду з адаптації до європейських
стандартів. Тому активний обмін думками з приводу пройденого литовцями
євроінтеграційного шляху з тим, щоб інтеграція України в ЄС, умови вільної
торгівлі позитивно впливали на конкурентоздатність нашого народного
господарства, вкрай важливий і цінний для нас. Про це в ході українськолитовського бізнес-форуму, що відбувся в Києві, сказав президент УСПП,
народний депутат України Анатолій Кінах.
«Ми спостерігаємо дуже активну динаміку зростання литовських
інвестицій в Україну. На сьогодні обсяг інвестованих Литвою в українську
економіку коштів вже досягає порядку 350 млн дол., на початок 2012 року ця
цифра становила 82 млн дол. На нашій території працює більше 300
підприємств з литовським капіталом. Вони в основному зосереджені в сфері
енергозбереження й енергоефективності, в житлово-комунальному
господарстві, в оптовій і роздрібній торгівлі, в деревообробній галузі», –
зауважив А. Кінах.
За його словами, динаміка торговельно-економічної співпраці між
Україною і Литвою випереджає українську торгівлю з такими країнами, як
Швеція, Данія, Болгарія та інші європейські держави. Однак потенціал
економік використовується не сповна. Не задіяними залишаються такі
перспективні сфери, як транспорт, легка й хімічна промисловість, АПК
тощо.
Президент УСПП також повідомив, що під егідою українськолитовської Ділової ради, створеної на основі ініціативи Президента України
В.Януковича зусиллями УСПП та Конфедерації промисловців Литви, в нашій
державі реалізується проект з будівництва об’єктів біологічної очистки води.
«Проблема якісної питної води, особливо на півдні і сході країни, є
дуже гострою для України. Литва має великий досвід в цій справі, з яким
радо поділилася з нами. Проект з водоочищення та водовідведення
промислових і побутових стоків ми вважаємо одним з найпріоритетніших у
двосторонніх українсько-литовських відносинах», – резюмував Анатолій
Кінах.
Про необхідність розвитку співпраці в транспортній сфері під час
форуму говорив міністр сполучень Литви Рімвідас Синкявічюс. Також він
сказав, що Литовська Республіка всіляко підтримує євроінтеграційні
устремління України та радіє з того, що Угода про асоціацію може бути
підписана у Вільнюсі в листопаді цього року.
«Підписання такої Угоди, за нашими попередніми розрахунками,
дозволить забезпечити зростання українського експорту до 46%, а українські
бізнесмени щорічно заощаджуватимуть на митах біля 500 млн євро. І
Безумовно, Угода про асоціацію між Україною та ЄС позитивно вплине на
розвиток українсько-литовської співпраці», – підкреслив Р. Синкявічюс.
Участь у бізнес-форумі та засіданні українсько-литовської ділової ради
взяли понад сто українських та литовських підприємців, Посол Литви в
Україні Пятрас Вайтекунас, виконавчий директор Литовсько-Українського
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ділової ради Жільвінас Абаравічюс та інші (Український союз промисловців
і
підприємців
(http://www.uspp.org.ua/news/3767.litovski-investicii-vukrainsku-ekonomiku-dinamichno-zrostayut.htm). – 2013. – 17.10).
***

З виступу першого віце-президента УСПП Сергія Прохорова
на українсько-литовському бізнес-форумі
Українсько-литовська та Литовсько-українська ділові ради створені в
квітні 2013 року, в рамках підписаного між Українським союзом
промисловців і підприємців та Конфедерацію промисловості Литовської
Республіки договору про співпрацю. Рішення про створення ділової ради
було прийнято Президентом України Віктором Януковичем та Президентом
Литовської Республіки Далі Грібаускайте.
Метою договору та діяльності Ділових рад є сприяння реалізації
міждержавних домовленостей між Україною та Литовською Республікою у
сфері торговельно-економічного співробітництва. В рамках концепції, яка
була покладена в основу українсько-литовського співробітництва,
проведено роботи у напрямках енергоефективності, безпеки ведення бізнесу,
екології тощо. За період дії договору організовано низку масштабних
міжнародних заходів.
У червні відбулася відеоконференція «Київ-Вільнюс-Донецьк»,
присвячена
питанням
екології,
енергоефективності
та
розвитку
альтернативних джерел енергії. Відбувся обмін досвідом у сфері
застосування енергоефективних технологій та розвитку альтернативних
джерел енергії, залучення інвестицій в галузь, формування ефективної
системи державної підтримки і вдосконалення законодавчої бази.
Зокрема, за підтримки УСПП компанія «Енком Груп» планує
реалізувати масштабний проект – будівництво вітрової, сонячної
електростанції на місці старих армійських складів. Вітроелектростанція
матиме потужність 30 МВт, сонячна електростанція – 110 МВт. Будівництво
планується розпочати в 2014 році і завершити в 2015-му.
Також
проведено
українсько-литовську
відеоконференцію
«Корпоративна безпека підприємств. Можливості створення комплексної
системи безпеки та супроводу інвестиційних проектів». Особливу увагу було
приділено питанню можливості створення комплексної системи безпеки та
супроводу інвестиційних проектів. Зокрема, литовська компанія
«PRECIZIKA» готова разом з українськими колегами впроваджувати проекти
щодо сонячної енергії. Компанія «ELMA» потребує партнера в області
тваринництва і виробництва м’яса птиці, а «Gridin’s Group» пропонує
навчання промислових альпіністів та фахівців з роботи на висоті. Бажання
почати в Україні інвестиційний проект висловила і відома литовська
компанія «Traidenis», яка виробляє ємності для різних речовин, сипучих
продуктів і технологічних процесів. Нині ведуться роботи з впровадження в
Україні екологічно безпечних систем водоочистки та водовідведення
6

промислових і побутових стоків, впровадження технологій водоочищення в
системах охолодження виробничих циклів.
Також спільно з литовською компанією «Agroavesgroup» та Інститутом
землеробства НАН України розпочато роботу в напрямку реалізації заходів з
впровадження в Україні зелених технологій, зокрема виробництва
біологічних добрив.
Впевнений, що на шляху євроінтеграції динаміка торговельноекономічної співпраці між країнами буде зростати, а Литовська Республіка
буде для України не лише потужним інвестиційним партнером, але й
джерелом безцінного досвіду з адаптації до європейських стандартів (Сайт
Українського
союзу
промисловців
і
підприємців
(http://www.uspp.org.ua/actual/243.z-vistupu-pershogo-vice-prezidenta-usppsergiya-prokhorova-na-ukrainsko-litovskomu-biznes-forumi.htm). – 2013. –
21.10).
***

В рамках проведення ІІ Міжнародного форуму для сталого розвитку
«GREEN MIND» відбувся діалог між представниками органів державної
влади та бізнесу з питань розвитку природоохоронного законодавства та
оцінки його регуляторного впливу. Спеціально для українських виробників
та імпортерів оргкомітетом форуму були підготовлені дві пленарних сесії,
присвячені тенденціям розвитку природоохоронного законодавства та
реформам системи державного контролю, які відбулись 16 жовтня.
«Презентації представників державних органів влади надали уяву
українським виробникам про перехід на європейські стандарти у сфері
охорони довкілля, екологічної безпеки та раціонального використання
природних ресурсів, і головне – яким чином адаптація української
нормативно-правової бази до законодавства ЄС вплине на господарську
діяльність підприємств усіх галузей економіки», – зазначила Світлана
Берзіна, координатор ділової програми форуму.
Представники Мінприроди України провели правовий аналіз змін
технічного регулювання у системі державного екологічного управління, у
т.ч. екологічного нормування та стандартизації, процедур підтвердження
відповідності, що дуже важливо для стратегічного планування та розвитку
організації будь-якої галузі і масштабів.
Доповіді представників Держекоінспекції та Держгеонадр України
були присвячені питанням, пов’язаним з реформами в системі державного
нагляду (контролю) суб’єктів господарювання щодо дотримання
природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами, охорони
атмосферного повітря, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів. Програма сесій дозволила поглибити знання в сфері процедур
державної екологічної експертизи та оформлення ліцензійно-дозвільних
документів
у
сфері
екологічної
безпеки
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246768964&cat_id=2
44277212). – 2013. – 16.10).
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***

Погодження проектів регуляторних актів органів виконавчої влади
здійснюватиме Держпідприємництво.
23 жовтня 2013 року на засіданні Уряду було прийнято постанову
Кабміну «Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади»,
розроблену за ініціативою Держпідприємництва та Мін’юсту.
На сьогодні територіальні органи Держпідприємництва не наділені
повноваженнями щодо погодження проектів регуляторних актів, які
розробляються Радою міністрів АРК, місцевими органами виконавчої влади
та територіальними органами ЦОВВ.
Вищезазначеною постановою приводиться у відповідність Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади до Закону України від 16.10.2012 № 5463-VI «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності
Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, інших центральних органів виконавчої влади України, діяльність
яких спрямовується та координується через відповідних міністрів».
Відповідно до даного Закону, рішення про погодження проектів
регуляторних актів надаються тільки Держпідприємництвом України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246793179&cat_id=2
44276429). – 2013. – 24.10).
***

Укрдержреєстр відкрив безкоштовний доступ до Єдиного
державного реєстру підприємців.
З 19 жовтня 2013 року користувачі мережі Інтернет отримали доступ
майже до всіх відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців.
«На сайті Укрдержреєстру можна отримати відомості про засновників,
відокремлені підрозділи юридичних осіб та багато іншої інформації, що
сприятливо вплине на розвиток ділового середовища України на засадах
прозорості та відкритості.
При цьому, закритими залишаються лише ті відомості, які
охороняються законодавством про захист персональних даних», – підкреслив
Голова Державної реєстраційної служби України Дмитро Ворона.
Ця ініціатива ще раз підтверджує факт того, що Укрдержреєстр
продовжує створювати оптимальні та зручні інструменти для користування
електронними сервісами, а також нарощувати свою присутність у мережі
Інтернет.
Як повідомлялось раніше, Державна реєстраційна служба України вже
запровадила ряд сучасних технологій для зручності осіб, які потребують
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допомоги та консультацій у сфері державної реєстрації: електронна
реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, консультації за
допомогою
Skype,
тощо
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246781129&cat_id=2
44276429). – 2013. – 21.10).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
12 вересня 2013 року відбулося чергове засідання Ради УСПП з
корпоративної безпеки.
З метою захисту національних економічних інтересів України,
зміцнення конституційних засад демократичної, правової держави у сфері
соціально-економічних відносин, захисту підприємницької спільноти біля 7
років тому Український союз промисловців і підприємців створив Раду
УСПП з корпоративної безпеки.
До складу Ради увійшли представники центральних органів державної
влади, видатні підприємці, науковці й освітяни, керівники крупних
державних і приватних підприємств і відомих громадських організацій.
Завдяки діяльності Ради УСПП з корпоративної безпеки була
розроблена низка законопроектів щодо становлення і розвитку недержавних
секторів безпеки, створена система надання організаційно-правової допомоги
суб’єктам
господарювання,
встановлені
численні
партнерські
взаємовідносини у сфері недержавної безпеки з державними установами та
громадськими організаціями в Україні та за кордоном.
На засіданні Ради УСПП з корпоративної безпеки 12 вересня 2013 року
були розглянуті питання щодо стану законодавчого забезпечення реалізації
Громадянського проекту в контексті впровадження нової Стратегії
національної безпеки «Україна у світі, що змінюється», зокрема йшлося про
проекти Законів України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»,
«Про саморегулювальні організації», внесення змін до Закону України «Про
громадські об’єднання».
За результатами обговорення питань порядку денного було прийняте
рішення Ради, спрямоване на подальше поступове формування сприятливих
умов ведення підприємницької діяльності в Україні. Пропоную ознайомитися
з прийнятим рішенням й висловити свої побажання і пропозиції щодо його
практичної реалізації.
З повагою, Голова Ради УСПП з корпоративної безпеки, Народний
депутат України, Радник Президента України, Президент УСПП А.К. Кінах
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Географія охоронних послуг
Чешская республика может похвастаться вторым место в ЕС по количеству
охранных предприятий. Их число достигло 5629. Первое место за Венгрией, где
количество подобных фирм составляет 11304.
Чехия, одна из восьми стран ЕС, где количество работников охранных компаний
превышает количество полицейских. В Чехии, по данным CoESS, 51542 сотрудника
частных охранных предприятий, в то время как официальных полицейских всего 46
тыс. На 10 тыс. чехов приходится по 44 полицейских и 49 сотрудников частных
охранных предприятий (http://www.cznews.info/people/20101215/oxpana.php).

Рішення Ради Українського союзу промисловців і підприємців
з корпоративної безпеки від 12 вересня 2013р.
Учасники засідання Ради УСПП з корпоративної безпеки, розглянувши
заплановані питання порядку денного, з урахуванням концептуальних
положень затвердженої Президентом України нової редакції Стратегії
національної безпеки «Україна у світі, що змінюється» та «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 створення
високоефективної системи законодавчого забезпечення недержавної системи
безпеки, як складової національної безпеки України, функціонування і
розвитку її структурних елементів, на підставі пропозицій, які були надані у
виступах учасників засідання, члени Ради УСПП з корпоративної безпеки
вирішили:
По питанню № 1: «Стан законодавчого забезпечення реалізації
Громадянського проекту щодо створення недержавної системи безпеки в
контексті впровадження нової Стратегії національної безпеки «Україна у
світі, що змінюється»
1. Звернутися до найбільш впливових всеукраїнських громадських
об’єднань, що представляють інтереси недержавних безпекових суб’єктів
господарювання, з пропозицією активізувати діяльність щодо подальшого
формування і становлення недержавної системи безпеки, підсилити
координацію спільних дій на рівні громадських об’єднань, поєднати зусилля
усіх зацікавлених громадських організацій та об’єднань, профільних
підприємств в процесах щодо підвищення дієвості і ефективності усіх
структурних елементів недержавного сектору безпеки з метою всебічного
розвитку цієї важливої складової національної безпеки України.
Відповідальний: Керівник департаменту УСПП з корпоративної
безпеки Худобін С.М., керівники безпекових всеукраїнських громадських
об’єднань.
2. З метою підсилення координації дій державних органів влади у
виконанні Указу Президента України № 389/2012 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову
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редакцію Стратегії національної безпеки України» звернутися до Президента
України з пропозицією включення до порядку денного засідань РНБО
України питання про розгляд стану справ щодо реалізації Стратегії в частині,
яка стосується розвитку недержавної системи безпеки та законодавчого
забезпечення її діяльності та звернутися до керівництва РНБО України з
пропозицією створення під егідою РНБО України концептуальноідеологічного
та
методологічного
майданчика
для
розробки
Загальнонаціональної програми забезпечення недержавної системи безпеки із
залученням представників державних органів влади, Національної академії
правових наук України, науково-освітянського сектору, безпекових
громадських об’єднань та крупних підприємств, які діють у сфері
забезпечення безпеки підприємництва.
Відповідальний: Віце-президент УСПП з корпоративної безпеки
Крутов В.В.
3. З метою ефективної реалізації Указу Президента України № 389/2012
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня
2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»,
підсилення взаємодії вищих державних органів влади з всеукраїнськими
безпековими громадськими об’єднаннями звернутися до керівників
профільних комітетів Верховної Ради України, відповідних департаментів
Кабінету Міністрів України та РНБО України з пропозицією визначити
виключний перелік Законів України, зареєстрованих законопроектів,
урядових нормативно-правових актів, які регламентують процеси
становлення і розвитку недержавних суб’єктів сектору безпеки України.
Відповідальний: Віце-президент УСПП з корпоративної безпеки
Крутов В.В.
4. Активізувати діяльність представників безпекових громадських
об’єднань в рамках «Робочої групи УСПП для опрацювання законопроектів
та проектів інших нормативно-правових актів щодо розбудови недержавної
системи безпеки підприємництва» по остаточному доопрацюванню проектів
законів України: «Про основи недержавної системи безпеки України», «Про
службу безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб», «Про
зброю», «Про саморегулювальні організації» з метою законодавчого
забезпечення функціонування усіх елементів недержавного сектору безпеки
та передати їх суб’єктам законодавчої ініціативи.
Відповідальний:
Голова
Робочої
групи
по
опрацюванню
законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів щодо
розбудови недержавної системи безпеки підприємництва» Крутов В.В.
5. З метою підвищення ефективності і дієвості процесу законодавчого
забезпечення розвитку недержавної системи безпеки, дотримання норм
верховенства права і законності у функціонуванні структурних елементів
недержавного сектору безпеки України, а також захисту прав суб’єктів
господарювання у сфері надання послуг з охорони, включити в порядок
денний наступного засідання Ради УСПП з корпоративної безпеки питання
щодо розгляду стану справ у виконанні норм Закону України «Про охоронну
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діяльність» та наказу МВС України від 15.04.13р. № 365 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності», запросити на розгляд
цього питання представників всеукраїнських безпекових громадських
об’єднань, керівників найбільших охоронних компаній з регіонів України, а
також профільних представників керівництва МВС України, які відповідають
за питання організації взаємодії з приватними охоронними структурами та
підготовки відповідних нормативних актів міністерства у сфері регулювання
охоронної діяльності.
Відповідальний: Секретар Ради УСПП з корпоративної безпеки
Худобін С.М.
По питанню № 2: «Щодо підготовки законопроекту «Про
саморегулювальні організації»
1. Президенту ВГО «Український союз пожежної та техногенної
безпеки» Платкевичу Б.С. організувати роботу за участі фахівців
«Українського союзу пожежної та техногенної безпеки», УСПП та інших
зацікавлених всеукраїнських громадських організацій щодо підготовки
проекту Закону України «Про саморегульовані організації». Звернутися до
Народного депутата України, Президента УСПП, як до суб’єкта законодавчої
ініціативи, з пропозицією винесення на розгляд Верховної Ради України
згаданого законопроекту.
Відповідальний: 1. Президент ВГО «Український союз пожежної та
техногенної безпеки» Платкевич Б.С.
2. Секретар Ради УСПП з корпоративної безпеки Худобін С.М.
По питанню № 3: «Щодо внесення змін до Закону України «Про
громадські об’єднання»
1. Президенту ВГО «Український союз пожежної та техногенної
безпеки» Платкевичу Б.С. організувати роботу за участі фахівців
«Українського союзу пожежної та техногенної безпеки», УСПП та інших
зацікавлених всеукраїнських громадських організацій щодо підготовки змін
до Закону України «Про громадські об’єднання». Звернутися до Народного
депутата України, Президента УСПП, як до суб’єкта законодавчої ініціативи,
з пропозицією винесення на розгляд Верховної Ради України змін до
законопроекту.
Відповідальний: 1. Президент ВГО «Український союз пожежної та
техногенної безпеки» Платкевич Б.С.
2. Секретар Ради УСПП з корпоративної безпеки Худобін С.М.
По питанню № 4: «Щодо підготовки законопроекту «Про приватну
детективну (розшукову) діяльність»
1. Президенту ВГО «Всеукраїнська Асоціація приватних детективів»
Цмінському І.М. організувати роботу за участі фахівців «Всеукраїнської
Асоціації приватних детективів», УСПП та інших зацікавлених
всеукраїнських громадських організацій щодо підготовки змін до Закону
України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність».
2. Розробити алгоритм спільних дій УСПП та ВГО «Всеукраїнська
Асоціація приватних детективів» в процесі остаточного формування
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порівняльної таблиці змін та доповнень до проекту Закону України «Про
приватну детективну (розшукову) діяльність» та її подачі до обговорення в
Комітет ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності з метою внесення змін та доповнень в зазначений законопроект.
Відповідальний: Секретар Ради УСПП з корпоративної безпеки
Худобін С.М.
По питанню № 5:
«Щодо виконання рішень Ради УСПП з
корпоративної безпеки»
1. Прийняти до відома інформацію секретаря Ради УСПП з
корпоративної безпеки Худобіна С.М. «Щодо стану виконання рішень Ради
УСПП з корпоративної безпеки».
2. Секретаріату Ради УСПП з корпоративної безпеки із залученням
членів Ради розробити детальний план усунення недоліків у виконанні
прийнятих Радою рішень, організувати поетапне виконання зазначеного
плану.
Відповідальний: Секретар Ради УСПП з корпоративної безпеки
Худобін С.М.
Голова Ради УСПП
з корпоративної безпеки А.К. Кінах
Секретар Ради С.М. Худобін
(ІнформаціяУкраїнського союзу промисловців і підприємців ).
***

Із звернення Президента УСПП

А. К. Кінаха

Керівникам регіональних відділень
та підприємств -членів УСПП
Щодо проведення в УСПП
«Днів сприяння підприємцю»
Шановні колеги!
До УСПП звертаються керівники та топ-менеджери підприємств-членів
УСПП з проханнями надання інформаційної та аналітичної підтримки,
консультативно-правової, організаційної та іншої допомоги у здійсненні
підприємницької діяльності.
Для реалізації цих звернень і надання зазначеної допомоги нашим
підприємствам, керівництво департаментів УСПП звертається до компаній,
які надають відповідні послуги, а також до відповідних міністерств і
відомств, інших органів виконавчої влади щодо надання консультативної чи
іншої допомоги. При цьому, інформаційно-аналітичні довідки, презентації,
майстер-класи, консультації, які надаються одному підприємству,
викликають жвавий інтерес у інших компаній.
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З метою системного упорядкування надання таких послуг і доведення
їх до більшої кількості підприємств, пропонується проведити в УСПП на
постійній основі «День сприяння підприємцю» – системне надання правових,
інформаційно-аналітичних, організаційно-навчальних та інших послуг,
спрямованих на створення сприятливих умов для ведення підприємницької
діяльності.
На першому етапі проведення цих заходів зміст презентацій,
консультацій та майстер-класів буде визначатися за пропозиціями
консалтингових компаній, що їх проводять, а в подальшому – у відповідності
до запитів і потреб підприємств-членів УСПП. Всі заходи, що плануються
для проведення в «День сприяння підприємцю», будуть здійснюватися на
безоплатній основі в головному офісі УСПП або в офісах регіональних
відділень (за їх згодою та попередньою домовленістю).
Питання щодо організації та проведення «Дня сприяння підприємцю»
надсилати до департаменту з корпоративної безпеки (директор Худобін
Сергій Михайлович, (044) 278-18-58, 099-740-1550, 067-923-2058, E-mail:
dkb.07@mail.ru.

ПЛАН
проведення в УСПП «Дня сприяння підприємцю»
15 листопада 2013 року
№

Захід

Виконавець

Час

Прим.

1.

Презентація
Інформаційно-аналітичне забезпечення
бізнесу:
- інформаційне супроводження бізнеспроцесів;
- інформаційне супроводження інвестиційних
угод;
- аналіз партнерів та конкурентів (в Україні та
закордоном) – ділова репутація, історія
розвитку компанії тощо;
- пошук та підбір партнерів;
- аналітичні обзори ринків;
- розробка конкурентної стратегії компанії;
- розробка концепції безпеки та проведення
аудиту системи безпеки підприємств та
організацій.

Консалтингова
компанія
«СІДКОН»

10.00 11.40

1.40

2.

Перерва, кава, спілкування

11.4012.00

0.20
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3.

Мастер-клас
Внутрішній аудит персоналу:
- практична користь;
- цілі та завдання;
- технології проведення;
– аналіз і впровадження
результатів

4.

Перерва, кава, спілкування

Презентация
Партнерство з «Бюро кредитных историй
Зниження ризиків підприємства при
укладанні договорів:
- правові основи роботи бюро;
- джерела формування даних;
5. - форми звітів і можливості отримання
додаткової інформації по контрагенту;
– перевірка дебіторів по договору з
відстрочкою
платежу;
- інформаційне забезпечення договорів
кредитування, лізингу, поставок товарів;
Підсумки.
Відповіді на питання щодо організації заходу.
6.
Анкетування щодо подальших заходів.

Консалтингова
компанія
«ТУРАНА»

12.00 14.00

2.00

14.00 14.40

0.40

“Бюро
кредитных
историй
«Украинское
кредитное
бюро»

14.40 16.20

Департамент з
корпоративної
безпеки УСПП

16.20 –
17.00

1.40

0.40

(ІнформаціяУкраїнського союзу промисловців і підприємців ).

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

В Крыму налоговики незаконно проникли в магазин продовольственных
товаров и безосновательно вывезли его имущество.
Как рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры, сообщение об
этом поступило на телефон «горячей линии» для субъектов
предпринимательской деятельности.
В ходе проверки было установлено, что в продовольственный магазин
одного из предпринимателей незаконно проникли сотрудники Сакской
налоговой инспекции и безосновательно вывезли его имущество.
Прокуратура Крыма по данному факту начала уголовное производство
по ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса – превышение власти или служебных
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полномочий. В настоящее время проводится досудебное расследование
(События Крыма (http://www.sobytiya.info/news/13/35080). – 2013. – 03.10).
***

На протяжении сентября-октября в Винницкой области участились
случаи «наездов» на предпринимателей мошенников, представляющихся
руководителями территориальных подразделений фискальных органов.
По информации управления внутренней безопасности ГУ Миндоходов,
неизвестные люди звонят бизнесменам как на служебные номера, так и на
мобильные. Представляясь первыми лицами налоговой инспекции, они под
разными предлогами просят «материальную помощь». А если «попадают» не
на директора предприятия, то, как правило, советуют передать их номер
мобильника руководителю, чтобы тот срочно им перезвонил.
Напомним, аналогичная «кампания» по вымогательству уже была в
прошлом году. Сколько предпринимателей по своей неосторожности
«отблагодарили» мошенников, и какому количеству звонили «налоговики», в
пресс-службе ГУ Миндоходов в Винницкой области, сославшись на тайну
следствия, не уточнили. А это означает, что по подобным фактам открыто
уголовное производство, и аферистов ищут. В управлении внутренней
безопасности просят субъектов хозяйствования в случае поступления
подобных звонков сообщать по тел. (0432) 66-02-05, что позволит оперативно
проверить информацию и принять меры (Винница РЕАЛ (http://realvin.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9064:2013-10-29-2050-21&catid=247:2013-04-26-13-56-27&Itemid=693). – 2013. – 30.10).
***

Прокуратурою Вінницької області до суду направлено обвинувальний
акт і реєстр матеріалів досудового розслідування про кримінальне
правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, стосовно начальника
одного з відділів центру забезпечення діяльності УДСНС України у
Вінницькій області та головного фахівця Гайсинського районного сектору
УДСНС України у Вінницькій області.
Обставини справи:
Як установлено слідством, посадовці, діючи за попередньою змовою,
одержали від одного з гайсинських підприємців неправомірну вигоду в
розмірі 25 000 грн за приховування наявних порушень правил
протипожежної безпеки в його кафе.
Крім того, виявлено, що вказаний керівник відділу пожежної служби
одержав від директора одного з товариств ще й неправомірну вигоду в
розмірі 50 000 грн за непроведення перевірок дотримання правил
протипожежної безпеки на даному підприємстві.
Додатково:
ч. 4 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди за попередньою
змовою групою осіб. Прес-служба прокуратури Вінницької області
(Прокуратура
Вінницької
області
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(http://www.vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=129389). – 2013. – 08.10).
***

Прокуратурою міста Маріуполя на виконання завдання прокуратури
області проведено перевірку митних постів Східної митниці щодо
додержання вимог чинного законодавства.
Під час перевірки виявлені порушення Митного кодексу України,
конституційних засад підприємницької діяльності при здійсненні митного
контролю правильності визначення митної вартості товарів, а також
проведенні митних оглядів товарів та транспортних засобів.
Встановлено факти, коли працівники митниці безпідставно проводили
митний огляд, а також вимагали додаткові документи від підприємців на
ввезений товар, таким чином здійснюючи надмірний тиск на суб’єктів
господарювання. Крім цього, прокуратурою виявлено факт вчинення
представником Східної митниці корупційного правопорушення, а саме
укривання доходів.
За результатами перевірки прокуратурою міста Маріуполя внесені
подання про усунення виявлених порушень Митного кодексу України та
притягнення до відповідальності
20 працівників Східної митниці.
Прес-служба прокуратури м. Маріуполя (Прокуратура Донецької області
(http://www.don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=130059). – 2013. – 21.10).
***

Три працівники слідчого управління Мелітопольської податкової
інспекції (Запорізька область) та їх посередник вимагали хабар у розмірі 500
тисяч гривень і були затримані при отриманні його частини .
«Чиновники вимагали від окремих підприємств Запорізької області
неправомірну вигоду у розмірі 500 тисяч гривень за закриття матеріалів
кримінальних виробництв», – повідомили в СБУ.
Працівники СБУ та Генпрокуратури затримали посередника і трьох
працівників Мелітопольської ОДПІ Міндоходів після передачі 300 тисяч
гривень від затребуваної затриманими суми.
Зараз всім трьом податківцям оголошено про підозру, триває
розслідування
правопорушення
(Газета
«Місто»
(http://gazetamisto.te.ua/news/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8-500%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0/).

–

2013. – 02.10.
***

В Керчи 30 октября к двери частного офиса пришла группа лиц из 6
человек, – сообщил редакции Керчь.ФМ один из предпринимателей города,
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хозяин данного офиса (http://kerch.fm/2013/10/30/v-kerchi-opyat-nachalisreyderskie-proverki-predprinimateley.html).
Они представились работниками исполкома и налоговой. Сказали, что
пришили с проверкой. Когда предприниматель попросил уточнить цель
визита и показать документы, на основании которых пришли проверять его
фирму, документов никаких не предъявили.
Чиновники отдела благоустройства и торгового отдела задавали
вопросы по поводу доступа в офис людей с ограниченными возможностями
(наличие пандуса и кнопки вызова).
На вопрос предпринимателя – кто направил работника милиции на
проверку, милиционер ответил, что охраняет общественный порядок.
Сотрудница налоговой инспекции, как она сказала предпринимателю,
пришла проверить наемных работников, но без документа о проверке
(Кerch.FM
(http://kerch.fm/2013/10/30/v-kerchi-opyat-nachalis-reyderskieproverki-predprinimateley.html). – 2013. – 30.10).
***
Правоохоронці при отриманні хабара в $ 10 тис. затримали начальника
відділу оподаткування фізосіб Державної податкової інспекції у
Святошинському
районі
Києва
(http://kyiv.comments.ua/news/2013/10/03/102020.html). Про це «Коментарям»
повідомили в Службі безпеки України.
«Чиновник вимагав 10 тисяч доларів США неправомірного грошової
винагороди від суб`єкта підприємницької діяльності столиці за скорочення
штрафних санкцій, нарахованих згідно з актом перевірки та за сприяння в
закритті подальшої діяльності цього СПД», – розповіли в СБУ.
Гроші були виявлені в автомобілі податківця, на якому він намагався
втекти з місця події.
За даним фактом проводяться слідчі дії («Комментарии:»
(http://kyiv.comments.ua/news/2013/10/03/102020.html). – 2013. – 03.10).
***
Прокуратура Київської області, провівши перевірки, виявила низку
порушень в діяльності Головного управління ветеринарної медицини у
Київській області та його територіальних управлінь.
Державні інспектори цього контролюючого органу порушували вимоги
закону під час видачі документів дозвільного характеру. Зокрема з
порушення видавалися ліцензії на провадження господарської діяльності з
ветеринарної практики та оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними
медикаментами і препаратами. Також не дотримуються вимоги щодо
платності видачі ветеринарних дозволів та сертифікатів.
Численними залишаються порушення, пов’язані із формування планівграфіків перевірок, до яких незаконно включаються суб’єкти
підприємництва, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та
діяльність яких відноситься до незначного ступеню ризику.
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Виявлені випадки неналежного оформлення документів для
проведення перевірок та їх результатів. Посадовці інспекційного органу не
контролювали виконання внесених приписів та розпоряджень.
Такі порушення виявлялись у Головному управлінні ветеринарної
медицини в Київській області та територіальних управліннях Броварського,
Києво-Святошинського,
Переяслав-Хмельницького,
Таращанського,
Яготинського районів.
З метою усунення цих та інших порушень начальнику Головного
управління ветеринарної медицини підготовлено подання.
Загалом упродовж поточного року органами прокуратури Київської
області територіальним органам Головного управління ветеринарної
медицини в Київській області внесено 42 подання. За результатами їх
розгляду до відповідальності притягнуто 58 осіб органів державного
контролю
(Прокуратура
Київської
області
(http://www.kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=129169). – 2013. – 02.10).
***
Підволочиським районним судом із постановленням обвинувального
вироку розглянуто кримінальне провадження стосовно заступника
начальника – начальника одного з районних відділів ГУ Міндоходів у
Тернопільській області, який обвинувачувався в отриманні неправомірної
вигоди, за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Використовуючи своє службове становище, заступник начальника –
начальник одного з районних відділів ГУ Міндоходів у Тернопільській
області у вересні цього року вимагав та отримав 3000 гривень неправомірної
вигоди від власниці кафе у районному центрі.
Гроші були передані правоохоронцю власницею закладу громадського
харчування з метою уникнення адміністративної відповідальності за
відсутність книги обліку доходів та витрат.
Державного службовця визнано винним у скоєні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.4. ст.368 КК України та призначено
покарання у вигляді 5-ти років позбавлення волі із призначенням іспитового
строку на 1 рік, 6 місяців, з позбавленням права обіймати керівні посади у
правоохоронних органах строком на 1 рік, 6 місяців, а також позбавлено
присвоєного йому 10 рангу державного службовця (0352.com.ua – сайт
міста Тернополя (http://www.0352.com.ua/news/404158). – 2013. – 23.10).
***

В Харьковской области за получение 40 тыс. грн взятки задержали
руководителя одного из районных отделов градостроения и архитектуры в
области.
Должностное
лицо
согласилось
помочь
предпринимателю
положительно решить вопрос относительно подготовки и выдачи
разрешительных документов на размещение торгового павильона. Такую
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помощь он оценил в 40 тыс. грн. (Страйк UA – Первый социальний портал
(http://www.socportal.info/news/в-харьковской-области-руководителя-о). –
2013. – 21.10).
***

Государственной службой по регуляторной политике и развитию
предпринимательства проведена плановая проверка Херсонской областной
государственной
администрации
по
соблюдению
требований
законодательства в сфере лицензирования хозяйственной деятельности по
централизованному водоснабжению и водоотводу, сообщает пресс-служба
відомства
(http://obozrevatel.com/politics/20154-gospredprinimatelstvahersonskaya-obladministratsiya-prizhimala-mestnyij-biznes.htm).
В ходе проверки специалистами службы был выявлен ряд нарушений
закона о лицензировании определенных видов хоздеятельности.
Так, заявления, которые поступали от субъектов хозяйствования на
получение лицензий для осуществления хозяйственной деятельности по
централизованному водоснабжению и водоотводу после 1 июня нынешнего
года Херсонской обладминистрацией не рассматривались вообще, чем были
нарушены требования части 1 статьи 11 указанного закона.
Вместе с тем специалистами обладминистрации проводились проверки
предпринимателей, которые на время такой проверки не были лицензиатами,
а лишь обратились к администрации с заявлениями на получение лицензий
для осуществления деятельности по централизованному водоснабжению и
водоотводу.
Госпредпринимательство обратилось в Генеральную прокуратуру
относительно возможного принятия мер прокурорского реагирования к
должностным лицам Херсонской обладминистрации, виновных в указанных
нарушениях
(Обозреватель
(http://obozrevatel.com/politics/20154gospredprinimatelstva-hersonskaya-obladministratsiya-prizhimala-mestnyijbiznes.htm). – 2013. – 17.10).
***

Милиция задержала мэра города Чигирин и его заместителя по
подозрению в вымогательстве 6,6 тысячи гривен взятки. Об этом сообщает
пресс-службы МВД Черкасской области.
Управление по борьбе с организованной преступностью получило
информацию о том, что мэр одного из городов Черкасской области со своим
заместителем требует деньги с местного предпринимателя за предоставление
разрешения на размещение торговой точки.
Работники милиции установили, что в течение сентября-октября от
местного предпринимателя требовали 6,6 тысячи гривен. Получив
подтверждение незаконной деятельности должностных лиц правоохранители
задержали последних прямо на их рабочем месте.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по
признакам ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения
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неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ, которая предусматривает
наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, в августе 2013 года, в Тернопольской области мэра одного
из райцентров задержали за взятку, полученную за разрешение на
размещение
объекта
предоставления
услуг
(Левый
берег
(http://lb.ua/news/2013/10/30/237122_militsiya_povyazala_mera_chigirina.html/). – 2013. –
30.10).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Прокуратурою Муровано-Куриловецького району Вінницької області
до суду направлено обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового
розслідування про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК
України стосовно директора ТОВ «Будсервіс».
Слідством встановлено, що підприємець безпідставно не виплачував
працівникам товариства заробітну плату протягом шести місяців. І як
результат, заборгував їм понад 178 тис.грн.
Додатково:
ч. 1 ст. 175 КК України – безпідставна невиплата заробітної плати. Пресслужба прокуратури Вінницької області (Прокуратура Вінницької області
(http://www.vin.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=129175). – 2013. – 02.10).
***
Cпівробітники ГУ Міндоходів у Донецькій області викрили діяльність
потужного каналу з нелегального постачання на митну територію України
дитячих іграшок.
Фактично контрабандні товари ввозились через Одеську область, а
зберігались у складському приміщенні у Донецьку загальною площею
360 квадратних метрів.
Власником складського приміщення виявився сорокарічний приватний
підприємець. Оперативники виявили на території складу більш ніш 61 тисячу
одиниць дитячих товарів загальною вартістю 10 мільйонів гривень.
Документів, що засвідчили б легальне надходження товарів на митну
територію країни і сертифікатів якості та безпеки підприємець надати не зміг.
Однак їх відсутність не заважала йому вельми жваво реалізовувати
контрабандний товар як оптовим покупцям для подальшого збуту, так і у
роздріб за допомогою Інтернет-магазину. Так, згідно поданого ним звіту з
єдиного податку обсяг реалізації товарів за минулий рік склав 250 тисячі
гривень, що значно менше, ніж фактичний залишок ТМЦ на складі. А це в
свою чергу свідчить про ухилення від сплати податків вказаним СГД.
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За попередніми даними експертизи більшість іграшок не відповідають
вимогам безпеки за санітарно-хімічними та токсикологічними показниками у
зв’язку з завищеним вмістом фенолу та формальдегіду.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до
незаконного ввезення, зберігання та збуту контрабандних товарів і всі місця
їх реалізації. Матеріали щодо кримінального правопорушення внесено до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією як
ухилення від сплати податків
(Територіальні органи Міндоходів у
Донецькій області (http://dn.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116908.html).
– 2013. – 24.10).
***

Житомирською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням
законів у природоохоронній сфері пред’явлено до суду позов про розірвання
договору оренди земельної ділянки, укладеного товариством з обмеженою
відповідальністю з однією з райдержадміністрацій області, та стягнення
заборгованості з орендної плати.
Установлено, що підприємство, у порушення вимог чинного
законодавства, з березня 2012 року не здійснювало промислової розробки
родовища гранітів.
Більше того, ще у січні 2013 року наказом Державної служби геології
та надр України товариство позбавлено спеціального дозволу на
користування надрами.
Однак, підприємство і надалі орендувало земельну ділянку площею 6
га, за користування якої заборгувало понад 90 тис грн.
На даний час позов
перебуває на розгляді у суді (Прокуратура Житомирської області
(http://www.zhit.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=130017). – 2013. – 21.10).
***

Співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів у Запорізькій
області встановили факт діяльності «підпільного» цеху з виготовлення
пінопластових утеплювачів без наявності дозвільних документів. У
результаті перевірки вилучено утеплювачі пінопластові, сировину та
обладнання для їх виготовлення на загальну суму 76,3 тис. гривень
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Запорізькій
області
(http://zp.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/113280.html). – 2013. – 03.10).
***

Прокуратура Деснянского района Киева открыла уголовное
производство по факту самовольного занятия земельного участка, на котором
предприниматель планировал незаконно разместить торговый комплекс и
станцию технического обслуживания автомобилей, сообщает пресс-служба
столичной прокуратуры.
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В ходе прокурорской проверки установлено, что должностные лица
частного предприятия самовольно огородили бетонным забором земельный
участок площадью 2600 м² на улице Электротехнической и начали
подготовительные работы по возведению на этой территории торгового
комплекса и станции технического обслуживания автомобилей. При этом
какие-либо решения о передаче указанной земли под строительство органами
власти не принимались и документы, удостоверяющие право пользования
ею, у предприятия отсутствуют.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района начато
уголовное производство по ч1. ст.197-1 – самовольное занятие земельного
участка и самовольное строительство и заявлен иск в суд с требованием
обязать предприятие вернуть в коммунальную собственность указанный
участок, приведя его в пригодное для использования состояние. Кроме того,
в своем иске прокуратура требует взыскать с нарушителей почти 140 тыс. грн
ущерба, причиненного самовольным занятием земельного участка (ForUm
(http://www.for-ua.com/kiev/2013/10/23/135258.html). – 2013. – 23.10).
***

До столичного управління Міндоходів звернувся громадянин із заявою
про невиплату заробітної плати за 5 місяців, товариством «А» у сумі 12500
гривень. Для визначення дійсності отриманих у цьому зверненні даних
фахівцями Міндоходів була розпочата позапланова перевірка.
Під час перевірки було встановлено, що киянин дійсно обіймав на
даному підприємстві посаду торгового агента, заключивши при цьому
строковий трудовий договір у якому йому був встановлений посадовий оклад
у сумі 2500 гривень на місяць. Крім цього заявник повідомив, що отримував
20% від виручки за реалізовану продукцію в загальній сумі понад 37 тисяч
гривень, але з суми винагороди, яка склала близько 6 тисяч гривень
товариство «забуло» утримати та перерахувати податок на доходи фізичних
осіб, а відповідно і вказати її в податковій звітності.
Численні порушення трудового та податкового законодавства вилились
для підприємства у донарахування з ПДФО та штрафними санкціями на суму
7 тисяч гривень. Наостанок перевіряючі повідомили керівництво товариства,
що їх дії підпадають під кримінальну відповідальність, а саме статті 172, 175
Кримінального кодексу України.
Зрозумівши відповідальність, роботодавець сплатив до бюджету всі
донараховані суми податку та виплатив заявнику заборговану зарплату
(Територіальні органи Міндоходів у м. Києві (http://kyiv.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/116021.html). – 2013. – 18.10).
***

У Старобільську підприємство безпідставно скористалося податковою
пільгою. Про це повідомили в оперативному управлінні ГУ Міндоходів у
Луганській області.
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Встановлено, що група осіб, використовуючи товариство з обмеженою
відповідальністю, безпідставно скористалася спеціальним режимом
оподаткування з ПДВ та неправомірно залишила в розпорядженні
підприємства 2,8 млн. грн. А це – порушення Податкового кодексу України.
У подальшому кошти перерахували на рахунки фізичних осіб та іншої
фірми. За даним фактом ведеться досудове розслідування. Прес-служба
Головного управління Міндоходів у Луганській області (Територіальні
органи Міндоходів у Луганській області (http://lg.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/117526.html). – 2013. – 29.10).
***

Прокуратурою Луганської області здійснювався прокурорський нагляд
у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні за ч.1
ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) стосовно особи, яка
зареєструвала та очолила «фіктивне» приватне підприємство без мети
зайняття господарською діяльністю.
Обставини справи:
У ході досудового розслідування, на виконання вказівок
процесуального керівника, було встановлено особу правопорушника та
обставини, при яких зареєстровано вказане підприємство. Крім того,
установлено більше 15 суб’єктів господарської діяльності, які відобразили у
своїй податковій звітності надходження товарів від цього підприємства та
призначено їх документальні перевірки.
Після досудового розслідування обвинувальний акт спрямовано до суду
з угодою про визнання винуватості.
Вироком угода про визнання винуватості затверджена та злочинця
засуджено до штрафу на користь держави у сумі 9350 грн. Прес-служба
прокуратури Луганської області (Прокуратура Луганської області
(http://www.lug.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=129193). – 2013. – 03.10).
***

На Львівщині фахівцями Міндоходів виявлено 105 порушень у сфері
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
За 9 місяців 2013 року надходження акцизного податку з вироблених в
Україні підакцизних товарів до загального фонду Державного бюджету на
Львівщині становлять 24,8 млн. гривень.
Фахівці Міндоходів у області перевірили 9 суб’єктів господарювання,
які здійснюють оптову торгівлю, та 72 роздрібних торговця алкогольними
напоями і тютюновими виробами. Під час проведення перевірок виявлено
105 порушень, зокрема:
9 випадків безліцензійної торгівлі;
13 – торгівлі алкогольними напоями за цінами нижчими від
мінімальних роздрібних цін;
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18 – торгівлі тютюновими виробами за цінами вищими від
встановлених максимальних роздрібних цін;
8 – зберігання алкогольних напоїв/тютюнових виробів з підробленими
марками акцизного податку чи без них;
3 – реалізації алкогольних напоїв та/чи тютюнових виробів особам, які
не досягли 18 років;
10 – зберігання алкогольних напоїв/тютюнових виробів в місцях, не
внесених до ЄДР;
44 – порушення касової дисципліни.
Застосовано фінансові санкції на загальну суму 166,5 тис. гривень.
Надходження до місцевого бюджету плати за ліцензії на право оптової
торгівлі, експорту (імпорту), виробництва спирту, роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами становлять 25,6 млн.
гривень
(Територіальні органи Міндоходів у Львівській області
(http://lv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116898.html). – 2013. – 24.10).
***

Щоб стабільно наповнювались місцеві скарбниці, а працівники мали
законне, гарантоване державою право на соціальний захист, міндоходівці
Сумщини проводять заходи з детінізації ринку праці та легалізації доходів
громадян.
Олександр Семченко, начальник Головного управління Міндоходів у
Сумській області: «Аналіз автоматизованих баз даних дозволяє виявляти
осіб, які впродовж тривалого часу не отримують доходів. У такий спосіб
виявлено понад 2 тисячі громадян, які мали тіньові доходи. На сьогодні
ними задекларовано 23,8 мільйона гривень, у тому числі до сплати податку
на доходи фізичних осіб – у сумі 911,9 тисячі гривень».
За результатами проведених перевірок до державної реєстрації
залучено 1310 громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність.
Унаслідок спільних дій органів Міндоходів та органів місцевої влади
рівень заробітної плати своїх працівників підвищили 489 підприємств
області, що дозволило додатково залучити до бюджету 284,4 тис. грн.
податку на доходи фізичних осіб (Територіальні органи Міндоходів у
Сумській області (http://sumy.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/117005.html).
– 2013. – 24.10).
***

Прокуратурою м. Черкаси проведено перевірку ефективності
використання бюджетних коштів Департаментом управління справами
Черкаської міської ради.
Встановлено, що з одним із приватних підприємств було укладено
угоду на закупівлю відеообладнання за завищеними цінами. Розбіжність у
цінах, згідно з довідкою державної фінансової інспекції у Черкаській області,
складає понад 180 тисяч гривень.
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Як повідомив прокурор міста Черкаси Олександр Маслюк, за
результатами перевірки зареєстровано кримінальне провадження за ст. 191
ч.4 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем.
Відповідальність за такі правопорушення, згідно з Кримінальним
кодексом, – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.
Досудове розслідування проводить Соснівський РВ в м.Черкаси УМВС
України в області (Про Головне (http://progolovne.ck.ua/archives/51661). –
2013. – 29.10).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
З виступу заступника голови Федерації роботодавців України
О.В.Мірошниченка на спільному засіданні Правління УСПП та ТПП
Хотів би порушити проблему, де могли би об’єднати зусилля ТПП,
УСПП і ФРУ. Йдеться про перевірки, які дуже дошкуляють підприємцям. Ми
зробили аналіз чинних законодавчих актів і практики перевірок в бізнесструктурах за останні півроку. Хочу з вами дечим поділитися. Отже, за 2012
рік бізнес було перевірено 2 млн. разів. Вдумайтесь в цю цифру. З них
планових перевірок було 1 млн., позапланових 865 тис., 154 тис. перевірок
завершилися прийняттям рішення про призупинення виробництва.
Сьогодні в Україні є 70 контролюючих органів, які використовують в
своїй роботі 530 різного роду нормативних документів. З них 44 органи
мають право зупинити підприємство. Розмір штрафу може доходити до 1
млн. 700 тис. Нарешті нам вдалося зробити національних реєстр
контролюючих органів, звести в один документ їхні права та обов’язки.
Зараз починається другий етап – зменшення кількості цих органів. Ми
намітили певну дорожню карту цієї непростої справи. Хто найшвидше
зреагував на нашу аналітику, це була генеральна прокуратура, яка спеціально
створила відділ, який допомагає підприємцям, відкрила гарячу лінію.
Зателефонувало вже 3 тис підприємців, і багато з них розв’язали свої
проблеми.
Ще одна біда підприємництва – адміністративні послуги. Серед них –
так звані додаткові послуги. Що це таке? Наприклад, існує ліцензія по
надрам, її надання практично безкоштовне. Але для того, щоб її отримати,
треба довідку – моніторинг та наукове супроводження, ця довідка коштує від
40 до 250 тис. грн.! Крім неї, потребують позитивний висновок
спеціалізованих підприємств, це коштує 150 тис. І такий приклад не один.
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Нещодавно вийшло доручення прем’єр-міністра зробити детальніший
аналіз додаткових послуг, які суттєво впливають на бізнес. Тут ми могли би
поєднати зусилля і разом попрацювати.
Нещодавно прийнятий закон, який забороняє інспекторам, іншим
перевіряючим зупиняти підприємство без рішення адміністративного суду, з
1 липня він є чинним. Але для того, щоб цей закон запрацював, за нашими
підрахунками, необхідно внести зміни ще до 43-х спеціальних законів, які
надають права відповідним органам застосовувати вищеназвані заходи
реагування! Тут треба також попрацювати, щоб максимально покращити
умови ведення підприємницького бізнесу (Сайт Українського союзу
промисловців і підприємців (http://www.uspp.org.ua/actual/239.z-vistupuzastupnika-golovi-federacii-robotodavciv-ukraini-ovmiroshnichenka-naspilnomu-zasidanni-pravlinnya-uspp-ta-tpp-prisvyachenomu-dnyu-pidprimcya.htm). – 2013. -24.09).
***

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників
податків»
Відповідно до закону, шляхом внесення змін до Податкового кодексу
України спрощуються процедури обліку та реєстрації платників податків.
Документ, зокрема, передбачає забезпечення вільного і безоплатного
доступу до інформації із державних реєстрів, що містять відомості про
суб’єктів господарювання. Відповідний законопроект зареєстровано за
№
2054а
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/84209.html). – 2013. – 24.10).
***

ВР внесла зміни до Податкового кодексу і спростила процедуру
реєстрації бізнесу, одночасно зробивши безкоштовним доступ до
інформації державних реєстрів про суб’єктів господарювання.
За урядовий законопроект №2054а в другому читанні і вцілому
проголосували 239 народних депутатів, передає Економічна правда.
Згідно із пояснювальною запискою, із урахуванням положень статті
253 Цивільного кодексу законопроектом пропонується зобов’язати банки та
інші фінансові установи надсилати повідомлення про відкриття/закриття
рахунка платника податків до органу Міндоходів не пізніше наступного
робочого дня з дати відкриття/закриття рахунка (включаючи день
відкриття/закриття).
Відповідно, орган Міндоходів не пізніше наступного робочого дня з
дати отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка
буде зобов’язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або
відмову у взятті органом Міндоходів рахунка на облік із зазначенням підстав.
Отже, на законодавчому рівні відмінено довідки про взяття на облік
платників податків, урегульовано порядки внесення до Єдиного державного
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реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців даних про взяття на
облік платника податків та оприлюднення даних із реєстру платників податку
на додану вартість (про реєстрацію платником податку на загальних умовах
та суб’єктом спеціального режиму оподаткування цим податком).
З метою інформування платників податків законопроектом
пропонується дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб,
відокремлених підрозділів юридичних осіб та самозайнятих осіб не пізніше
наступного робочого дня після взяття на облік в органах Міндоходів
оприлюднювати на единому веб-порталі та/або офіційному веб-сайті
Міндоходів і зборів України («RegioNews» (http://regionews.ua/node/117770).
– 2013. – 24.10).
***

В Україні підвищується роль соціальної відповідальності бізнес.
10 жовтня 2013 року Перший заступник Голови Держпідприємництва
Олександр Потімков прийняв участь у міжнародній конференції «Розвиток
бізнес-середовища в малих і середніх містах України», що проходила у м.
Києві.
Конференція організована ДТЕК (енергетичним підрозділом System
Capital Management, найбільшої бізнес-групи України) в межах Тижня малого
та середнього бізнесу в Україні з метою розвитку бізнес-співтовариства.
На конференції розглядалися питання створення та діяльності Агенцій
місцевого розвитку (АМР), основними завданнями яких є залучення
додаткових інвестицій, створення нових робочих місць та визначення
перспектив
подальшого
економічного
розвитку
регіону.
Також
обговорювалися успішні практики розвитку бізнес-середовища у малих та
середніх містах.
Олександр Потімков розповів про можливості розвитку бізнессередовища у малих та середніх містах України, державні механізми
заохочення такого розвитку та прийняв участь у подальшій дискусійній
зустрічі з заінтересованими сторонами.
Окрема увага була відведена питанню соціальної відповідальності
бізнесу. Так, соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) – це відповідальність
підприємств за свій вплив на суспільство.
У більшості країн ЄС розроблені та функціонують державні програми
підтримки і стимулювання СВБ. Завдяки цим програмам держава визначає
поведінку для бізнесу, долучає суб’єктів МСП до спільного виконання
соціально важливих завдань, а також матеріально стимулює бізнес до
соціально-відповідальної діяльності.
В Україні ще не сформовані інститути всебічної оцінки діяльності
суб’єктів МСП, які враховують соціальний, економічний та екологічний
вплив діяльності компаній (як позитивний, так і негативний). Адже без
прив’язки до точних показників немає можливості чітко оцінити чи
підтвердити досягнутий прогрес.
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«Підтримуючи важливість соціальної відповідальності бізнесу,
Держпідприємництвом України під час розробки проекту Загальнодержавної
програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки,
запропоновано заходи, спрямовані на заохочення бізнесу до поширення
практики підвищення соціальних стандартів та соціальної відповідальності.
Проект програми сформовано з урахуванням напрямів відповідної концепції,
схваленої КМУ. Проект програми найближчим час планується внести на
розгляд Парламенту», – зазначив Олександр Потімков.
Із текстом проекту програми можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держпідприємництва (Державна служба України з питань
регуляторної
політики
та
розвитку
підприємництва
(http://www.dkrp.gov.ua/info/2413). – 2013. – 11.10).
***

Міндоходів затверджено Узагальнюючу податкову консультацію
щодо особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання
програмної продукції.
Для таких операцій з 01.01.13 р. до 01.01.23 р. запроваджено пільговий
режим оподаткування – звільнення від сплати ПДВ, якщо ідеться про таку
продукцію:
- результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної
системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної
комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів
та/або онлайн-сервісів;
- криптографічні засоби захисту інформації.
Платник, що здійснює операції з постачання програмної продукції, не
вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її
використання на один або декілька податкових періодів. Натомість окрема
реєстрація підприємства суб’єктом індустрії програмної продукції для
застосування пільги з ПДВ не потрібна. Крім того, звільнено від
оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції:
- яка передається каналами мережі Інтернет;
- до складу вартості якої входять послуги з технічної підтримки
(встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків)
програмної продукції (комп’ютерних програм);
- яка є результатом комп’ютерного програмування третіх осіб, а не
особи, що постачає цю продукцію;
- від нерезидента резиденту на митну територію України та від
резидента нерезиденту.
- що здійснюється одночасно з наданням (постачанням) ліцензій на
право використання комп’ютерної програми
(Територіальні органи
Міндоходів у Тернопільській області (http://tr.minrd.gov.ua/media-ark/newsark/116044.html). – 2013. – 18.10).
***
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Позиція Міністра доходів і зборів України Олександра Клименка
щодо дискусії навколо закону про трансфертне ціноутворення
Нещодавно набрав чинності закон про трансфертне ціноутворення
(ТЦ). І зараз Міністерство і бізнес разом активно готуються до його
імплементації, застосування норм ТЦ на практиці.
Я вже неодноразово підкреслював і зроблю цей наголос ще раз: для
України закон про ТЦ – дійсно революційна подія. Якщо ми хочемо бути
частиною цивілізованої Європи, ми маємо раз і назавжди закріпити
цивілізовані і прозорі правила ведення бізнесу.
Там, де дбають про репутацію, спробам приховувати прибутки від
оподаткування протиставляють закон та громадську думку. Податкові
махінації засуджуються суспільством, а будь-які дії держави, спрямовані на
боротьбу з цим явищем, вітаються.
Закон про ТЦ в Україні прийнятий і набрав чинності. Це аксіома. Закон
заснований на кращих міжнародних практиках та рекомендаціях ОЕСР. Його
прийняттю передував тривалий процес обговорень, консультацій, дискусій із
бізнесом, громадськістю.
Кінцева версія цього закону – результат консенсусу між всіма
зацікавленими сторонами. Досягти цього компромісу було нелегко. Я вважав
і вважаю спільним досягненням держави та бізнесу перемогу над різного
роду фобіями під час створення закону про ТЦ. У ході важких дискусій були
узгоджені всі позиції. Всі зацікавлені сторони дійшли згоди.
Тепер перед нами не менш важлива задача – якісна імплементація
закону про ТЦ. Це і узгодження усіх «білих плям» закону через затвердження
відповідних нормативно-правових актів, які Міністерство вже розробило та
винесло на обговорення із бізнесом. Це і підготовка відповідних фахівців, як
з боку Міністерства, так і бізнесу. У структурі Міндоходів вже створене
спеціальне управління, яке займатиметься виключно питанням ТЦ.
Функціонує Центр моніторингу товарних ринків, на який покладена
аналітична функція.
Я знаю, що відповідні приготування робить і бізнес. Мені приємно
відзначити, що великі компанії вже сприймають ТЦ як даність, проводять
інвентаризацію підконтрольних операцій, вносять зміни до контрактів,
оцінюють умови дотримання ТЦ.
Разом з тим, сьогодні я чую заяви представників ділових кіл, що деякі
норми цього закону нібито мають простір для неоднозначного трактування, а
відтак – можливих проявів упередженого ставлення до платників податків.
Відповім на це так: закон буде впроваджуватися, як і приймався, під
пильним контролем громадськості та в умовах постійного діалогу з бізнесспільнотою.
Я особисто спілкуюся з бізнесом, читаю коментарі у медіа. Ми
проводимо зустрічі з підприємницькими колами, обговорюємо питання
запровадження ТЦ в межах Громадської ради, беремо участь у профільних
заходах, що проводять аудитори та бізнес-асоціації. Ми не уникаємо дискусії,
ми її ініціюємо.
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Стурбованість – це природно. Великий бізнес багато у чому
консервативний, і кожна інновація сприймається із засторогою.
Так, дійсно, є дискусійні моменти, які ми маємо намір врегулювати вже
найближчим часом. Одним з тих питань, що, як я бачу, турбують бізнес, є
достатньо великий перелік держав, операції з контрагентами яких
підпадатимуть під контроль. На сьогодні це 92 країни, де ставка податку на
5% та більше нижча, ніж в Україні. Ми бачимо стурбованість бізнесу, тому
працюємо над цим питанням. Буде знайдене компромісне, розумне рішення.
… Хочу раз і назавжди підкреслити: цей закон створювався не для
збирання штрафів чи кримінального переслідування топ-менеджменту
українських корпорацій. Закон розроблявся та приймався для того, аби
припинити практику виведення надприбутків з-під оподаткування.
З боку аудиторів та різноманітних експертів зараз лунають
перестороги, що Міністерство ніколи не стане на бік бізнесу, що ми
практикуємо «суто фіскальне трактування закону».
Зазначу, що у законів не має фіскальних чи не фіскальних трактувань.
Закон є закон.
Попереду на бізнес чекає не «спаринг із контролюючими органами на
ринзі трансфертного ціноутворення», а конструктивна робота, чіткі та
зрозумілі для усіх сторін правила гри. (Територіальні органи Міндоходів у
Дніпропетровській
області
(http://dp.minrd.gov.ua/media-ark/newsark/113053.html). – 2013. – 02.10).

***

На Прикарпатті створять Центр розвитку підприємництва
«Бізнес-інкубатор».
Як продовження реалізованого у 2012-2013 роках проекту
«Підвищення підприємницького потенціалу транскордонного регіону
шляхом створення інституцій підтримки підприємництва» головою обласної
державної адміністрації Михайлом Вишиванюком, ректором ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу Євстахієм
Крижанівським
та
директором
Регіонального
фонду підтримки
підприємництва Євгеном Микитком укладено Угоду про співпрацю.
В рамках укладеної угоди сторони домовились про створення Центру
розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор», як структурного підрозділу,
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Бізнес-інкубатор на відповідних умовах надаватиме спеціально
обладнані приміщення та інше майно студентам та аспірантам, які мають
намір реалізувати свої ідеї, а також суб’єктам малого та середнього
підприємництва, що розпочинають свою діяльність.
Передбачається також взаємна співпраця сторін щодо розробки
проектів
регіональних
соціально-економічних
цільових
програм,
спрямованих на розвиток підприємництва, з метою поліпшення виробничого,
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фінансово-економічного і науково-технічного стану області (Агенція новин
Фirtka.if.ua (http://www.firtka.if.ua/?action=show&id=42213). – 2013. – 21.10).
***

Міндоходів пропонує підприємцям впевнитись у надійності бізнеспартнерів.
У багатьох підприємців постає питання: «Чи надійний його партнер по
бізнесу? » На це питання легко знайти відповідь на субсайті територіальних
органів Міндоходів у Кіровоградській області (kr.minrd.gov.ua) в рубриці
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера». Саме завдяки інформації
зібраній у цьому банері у подальшому можна уникнути так званих
«податкових ям» та махінацій недобросовісних бізнес-партнерів.
Для того щоб впевнитись в надійності ділового партнера необхідно
знати його код ЄДРПОУ або точну назву та зайти на вищевказаний сайт,
далі система повідомить інформацію доступну для публічного використання
про ваших контрагентів. Оновлюється інформація на сайті один раз на
місяць.
Інформацію про зареєстрованих платників ПДВ (діючі свідоцтва)
можна отримати скориставшись базою «Реєстр платників ПДВ». Крім цього,
відповідно до пункту 183.13 статті 183 Податкового кодексу України для
інформування платників ПДВ Міндоходів України щодекади оприлюднює на
своєму веб-порталі інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників
ПДВ
(Територіальні органи Міндоходів у Кіровоградській області
(http://kr.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116300.html). – 2013. – 21.10).
***

За інформацією Луганської митниці Міндоходів, від сплати ввізного
мита звільняються товари, які ввозяться іноземними інвесторами на
строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі
зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок до статутного
капіталу підприємства з іноземними інвестиціями.
Проте це не стосується товарів, які ввозяться для реалізації або
використання з метою, не пов’язаною з провадженням підприємницької
діяльності.
При митному оформленні майна, що ввозиться в Україну в якості
внеску іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з
іноземними інвестиціями зі звільненням від сплати ввізного мита, органу
Міндоходів необхідно надати спеціальні документи.
Зокрема, це інформаційне повідомлення, документи, що підтверджують
вартість іноземних інвестицій, статут підприємства з іноземними
інвестиціями. Прес-служба Головного управління Міндоходів у Луганській
області
(Територіальні органи Міндоходів у Луганській області
(http://lg.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116308.html). – 2013. – 21.10).
***
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Территориальные подразделения Миндоходов и органы финансового
контроля будут проводить совместные проверки, чтобы максимально
уменьшить вмешательство государства в деятельность субъектов
хозяйствования.
Соответствующий порядок координации действий различных
учреждений был утвержден на заседании Кабинета Министров 23 октября.
В частности, определено, что в случае плановой проверки одного и
того же предприятия контролирующими органами и органами финансового
контроля все ведомства обязаны провести совместную проверку. Субъекту
хозяйствования сообщается о визите ревизоров за 10 дней. Между собой все
органы согласовывают график проверок ежеквартально.
«Мы должны создать такие условия, чтобы бизнес уделял внимание
своей текущей деятельности, а не общению с контролирующими органами.
Четкий механизм согласования одновременных проверок будет
способствовать уменьшению вмешательства в хозяйственную деятельность
субъектов хозяйствования», – заявил Министр по доходам и сборам Украины
Александр Клименко, представляя проект порядка на заседании
Правительства.
Министр подчеркнул, что со своей стороны Министерство доходов и
сборов максимально сократило количество плановых проверок. Так, в
четвертом квартале текущего года планируется проверить только 1,3 тыс.
субъектов хозяйствования.
Всего в 2013 году Министерство планово проверило 3,9 тыс.
предприятий – на 2,5 тыс. меньше, чем в прошлом году.
Со следующего года Министерство планирует внедрить практику
проведения электронных документальных проверок, благодаря чему
плательщики с низкой степенью риска будут проходить аудит дистанционно.
Предполагается, что уже с 1 января 2014 года этим сервисом смогут
воспользоваться плательщики единого налога, которые находятся на
упрощенной системе налогообложения. С 1 января 2015 года услуга будет
доступна для всех представителей малого и среднего бизнеса, работающих на
общей системе налогообложения. А с 1 января 2016 года – для всех
категорий налогоплательщиков.
Напомним, механизм электронных проверок, права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых аудиторов определены в разработанном
Министерством проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины относительно дальнейшего внедрения электронного сервиса и
осуществления
электронных
проверок»
(TopMedia
(http://topmedia.com.ua/news/show/2013-10-24/33771_gryadut-massovyeproverki). – 2013. – 24.10).
***

З початку року 5,5 тисячі запоріжців поповнили ряди офіційного
ринку зайнятості.
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За результатами спільної роботи з органами виконавчої влади
Запорізького регіону щодо детінізації доходів громадян легалізовано працю
5506 неоформлених найманих працівників. Ці дані були озвучені під час
розширеного засідання колегії Головного управління Міндоходів у
Запорізькій області за участю начальника ГУ Міндоходів області Людмили
Балацької.
Із виявлених нелегальних працівників майже 5 тисяч було
працевлаштовано на постійну роботу та виплачено дохід на загальну суму 8
млн. грн. Додаткові надходження до бюджету податку на доходи фізичних
осіб склали 1 млн. грн., що на 180 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Як наголосила Людмила Балацька, основними завданнями для органів
ГУ Міндоходів області визначено сприяння розвитку підприємництва,
детінізація економіки, припинення фактів здійснення незаконної
господарської діяльності та ухилення від оподаткування та інші.
- Пріоритетним напрямом до кінця поточного року є ефективне
адміністрування податкових і митних надходжень адекватним темпам
економічної активності. З цією метою необхідно здійснювати адекватне
податкове і митне супроводження за рахунок виведення економіки з тіні.
Цьому сприятиме робота з підприємствами групи ризику, контроль над
трансфертним ціноутворенням, боротьба з контрабандою і пильна увага до
ринку підакцизних товарів, – наголосила Людмила Балацька (Територіальні
органи Міндоходів у Запорізькій області (http://zp.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/117985.html). – 2013. – 31.10).
***

Віктор Рахміль: Ми відкриті для конструктивного діалогу з
представниками бізнесу.
На цьому під час зустрічі з представниками бізнесу Долинського та
Калуського районів наголосив начальник Головного управління Міндоходів в
Івано-Франківській області Віктор Рахміль.
Керівник відомства зустрівся з суб’єктами господарювання, які
заявляють суми ПДВ до відшкодування з бюджету та не відповідають
критеріям, що дають право на автоматичне бюджетне відшкодування. Також
у заході взяли участь представники підприємств, на які поширюються норми
законодавства про трансфертне ціноутворення.
«Автоматична система відшкодування податку на додану вартість є
позитивною тенденцією, адже стимулює представників бізнесу до
відповідальної поведінки, яка дозволяє отримати економічний ефект без
зайвих труднощів, – зазначив Віктор Рахміль. – Діючим законодавством
передбачена можливість отримання платником автоматичного бюджетного
відшкодування податку за умови його відповідності критеріям, передбаченим
Податковим кодексом України».
Віктор Рахміль повідомив, що з початку року суб’єктами
господарювання задекларовано 866,5 млн.грн. податку на додану вартість до
34

відшкодування. Із врахуванням залишків невідшкодованих сум попередніх
періодів 103 платникам відшкодовано 1 млрд. 938 млн.грн. З них 37
платникам із іноземними інвестиціями – 1 млрд. 830 млн.грн., або 94,5
відсотків.
Платникам податків Долинського району відшкодовано 6,5 млн. грн.,
Калуського – 1175,4 млн. грн. Однак, в автоматичному режимі
відшкодування ПДВ отримав лише один платник Долинщини із шістнадцяти,
які заявляють до відшкодування. Разом з тим, 9 платників позбулись права на
отримання автоматичного бюджетного відшкодування через недотримання
рівня заробітної плати працівників, встановленого законодавством. Схожа
ситуація і щодо платників Калуського району – автоматичне бюджетне
відшкодування отримали лише 6 суб’єктів господарювання із шістнадцяти.
Через низьку зарплату «автоматом» не скористались сім підприємств.
Учасники зустрічі дійшли згоди, що основною перешкодою для
отримання права на автоматичне відшкодування ПДВ є невідповідність рівня
середньої заробітної плати по підприємствах, які декларують суми ПДВ до
відшкодування. Згідно Податкового кодексу України цей рівень повинен у
2,5 рази перевищувати мінімальну заробітну плату, встановлену чинним
законодавством в кожному періоді протягом чотирьох останніх кварталів.
При цьому є розуміння того, що запровадження такої вимоги є стимулом
керівникам підприємств до виплати зарплати працівникам на належному
рівні.
Також, розглянуто основні норми Закону України від 04.07.2013 року
№408 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
трансфертного ціноутворення», який набув чинності 1 вересня 2013 року.
Наголошено,
що
податковий
контроль
за
трансфертним
ціноутворенням передбачає застосування Міністерством доходів і зборів
України системи заходів щодо встановлення відповідності цін в операціях
між пов’язаними особами рівню ринкових цін. Відповідно до закону, операції
будуть контролюватися за умови, що їх загальний річний обсяг з кожним
контрагентом складе не менш 50 млн. грн. (без ПДВ).
Платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали
контрольовані операції, подаватимуть звіт про них до 1 травня року,
наступного за звітним.
Також Закон передбачає, що штрафні санкції за порушення норм
Податкового кодексу, вчинені у період з 1 вересня 2013 року по 1 вересня
2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривня за кожне порушення.
Віктор Рахміль наголосив, що правила про трансферне ціноутворення
на сьогоднішній день активно використовуються в багатьох країнах і є
ефективним інструментом протидії мінімізації податкових зобов’язань.
«Ми рухаємося до Європи, до цивілізованого ведення бізнесу та
контролю з боку державних органів, отож переймаємо кращий світовий
досвід взаємодії влади і бізнесу, – зазначив посадовець. – Зі свого боку ми
завжди відкриті для конструктивного діалогу з представниками бізнесу та
готові спільно вирішувати проблемні питання» (Територіальні органи
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Міндоходів в Івано-Франківській області (http://if.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/117891.html). – 2013. – 31.10).
***

Бизнесмены смогут зарегистрировать предприятие на почте.
С 1 ноября заказать выписку из госреестра недвижимости или бизнеса,
зарегистрировать юр- или физлицо-предпринимателя можно в любом
почтовом отделении (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/biznesmenysmogut-zaregistrirovat-predpriyatie-na-pochte).
Еще летом Государственная регистрационная служба подписала с
«Укрпочтой» (14 тыс. отделений) меморандум о сотрудничестве. Всего таких
услуг будет 10.
«Процедура выглядит так: человек приходит в отделение «Укрпочты»,
заполняет документы, которые упаковываются в спецконверт и
направляются в регистрационную службу. Одновременно заявитель
оговаривает, как хочет получить ответ: курьерской доставкой, почтой или
непосредственно в регистрационной службе», – рассказал глава службы
Дмитрий Ворона.
…На Главпочтамте рассказали, что консультируют клиентов по
вопросам регистрации уже больше двух месяцев. Из 35 обслуживающих окон
с Укргосрегистрацией работают сейчас два – окна №8 и №15. Никаких
надписей, свидетельствующих о предоставлении админуслуг, на них, кстати,
нет – тут сидят обычные сотрудники почты, прошедшие специальный
инструктаж. «У нас в компьютерах есть программа. Людей, которые хотят
обратиться в Укргосрегистрацию, консультируем бесплатно. Например,
можем предоставить перечень документов для открытия ЧП — вы их
собираете, приходите к нам, а мы их отправляем в службу», — объяснила
сотрудник Юлия Слинько.
За дополнительную плату осуществляется только пересылка
документов. Отправка письма весом до 20 г стоит 13,56 гривен, еще
доплачиваете 9,36 гривен, если оно заказное. Плюс 4,20 гривен, чтобы
получить сообщение о доставке. То есть за отправку пакета документов в
Укргосрегистрацию с помощью почты придется выложить 27,12 гривен.
Ранее Верховная Рада упростила процедуру регистрации бизнеса.
Данные об открытии или закрытии банковских счетов предпринимателей,
согласно нововведениям, будут поступать в Миндоходов в течение суток, а
не на протяжении трех дней, как это было раньше. Также отменена
обязательная процедура получения справки об открытии или закрытии
бизнеса.
По всей стране будут одни стандарты открытия своего дела, а во всех
областях начнут работать отделения Укргосреестра, кроме того,
госрегистраторы будут размещаться в том числе и в центрах предоставления
админуслуг, там, где это позволяют условия.
Более того, уже разработан законопроект, согласно которому
регистрация бизнеса будет разрешена также нотариусам («Экономические
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известия» (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/biznesmeny-smogutzaregistrirovat-predpriyatie-na-pochte). – 2013. – 31.10).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ У
ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Бізнес в Україні витрачає менше часу на сплату податків та
експортно-імпортні операції, – Світовий банк.
Часові витрати на дотримання вимог податкового законодавства
скоротилися на 101 годину. Якщо у минулому році платник податків
витрачав на податкові процедури 492 години на рік, то станом на 1 червня
2013 року – 390. Такі дані містяться у щорічному дослідженні легкості
ведення бізнесу Doing Business-2014, оприлюдненому Світовим банком 29
жовтня.
Експерти Світового банку відзначили, що скорочення часу стало
можливим за рахунок спрощення декларацій для сплати ПДВ та єдиного
соцвнеску, а також удосконалення системи електронного звітування. За
оцінками дослідження, за рік податкова ставка в Україні знизилася з 55,4%
до 54,9%, кількість платежів залишилася на рівні минулого року – 28.
«Ми системно працюємо над спрощенням процедур та часу для сплати
податків. Зменшення документації, скорочення звітності, прискорення
формальностей, розвиток електронних сервісів – все це дозволяє платникові
економити час і, відповідно, робить умови роботи бізнесу в Україні більш
комфортними», – зазначив, коментуючи результати дослідження, Міністр
доходів і зборів Олександр Клименко.
Крім того, експерти Світового банку відзначили покращення митного
адміністрування в Україні після запровадження нового Митного кодексу. У
дослідженні вказується,
що Україна зробила міжнародну торгівлю
простішою за рахунок більш швидкого оформлення митних декларацій та
зменшення фізичних оглядів товарів. Зокрема, час, необхідний для імпорту
товарів в Україну, скорочено з 33 до 28 днів, експорту – з 30 до 29 днів. Для
оформлення експорту необхідно 6 документів, імпорту – 8 документів.
Загалом позиції України зросли у світовому рейтингу на 25 пунктів.
Якщо в минулорічному звіті наша країна посіла 137 місце серед 185
досліджуваних держав, в цьому році – 112-е місце серед 189 учасників
рейтингу.
«Приємно, що Україну визначено державою, яка досягла найбільших
результатів у поліпшенні регуляторного середовища серед усіх країн у 20122013 роках. Це висока оцінка, але не межа нашого потенціалу. Тим більше,
що глобальна конкуренція за інвестора зростає. Цього року у світі було
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реалізовано на 18% більше регуляторних реформ, ніж минулого. Отже
Україна має працювати над покращенням бізнес-клімату ще активніше», –
підкреслив Олександр Клименко.
За словами Міністра, подальші зусилля Міністерства доходів і зборів
будуть спрямовані на поглиблення «дебюрократизації». Зокрема, планується
подальше спрощення декларації на прибуток, спрощення процедури подання
декларації з ПДВ, подальше зближення бухгалтерського та податкового
обліку, розвиток електронних сервісів. Вже з наступного року у платників не
буде необхідності отримувати свідоцтво ПДВ та єдиного податку, що також
спростить ведення бізнесу.
Також у планах Міністерства робота над зменшенням кількості
періодів сплати ЄСВ і створення умов для переходу до сплати 1 раз на місяць
(зараз – 2); надання персоніфікованих даних з ЄСВ 1 раз на рік, а не
щомісяця, як зараз. Вже впроваджена можливість електронного звітування з
ЄСВ, тепер Міністерство спрямовує зусилля на популяризацію цієї форми
звітності серед платників.
За словами Міністра Олександра Клименка, «при синергії скорочення
часу на реєстрацію бізнесу та його ведення, Україна у майбутньому отримає
позитивний тренд збільшення підприємницької активності. І завдання
Міністерства – цю синергію забезпечити» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246801767&cat_id=2
44276429). – 2013. – 29.10).
***

Малий та середній бізнес Кіровоградщини обирає спрощену систему
оподаткування.
Уже сьогодні оцінили переваги цієї системи оподаткування 23,5 тис.
суб’єктів господарювання регіону, в тому числі 21,7 тис. фізичних осіб
підприємців та 1,8 тис. юридичних осіб. А це на півтисячі бізнесменів
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Слід зазначити, що суб’єкти господарювання самостійно обирають
групу платників єдиного податку залежно від свого виду діяльності, кількості
найманих працівників та розміру отриманого доходу. Приватні підприємці
можуть обрати першу, другу, третю та п’яту групи платників єдиного
податку, юридичні особи – лише 4 та 6 групи.
Найбільшою популярністю серед приватних підприємців користується
друга група. Її обрали майже 60% «єдинщиків». На першій групі перебуває
4,1 тис. приватних підприємців, на третій – 4,7 тис. «спрощенців», на п’ятій
групі – лише 2 платника. Із загальної чисельності підприємців, які працюють
на третій групі 97,4 % обрали для себе ставку єдиного податку у розмірі 5% і
лише 122 платника – сплачують єдиний податок у розмірі 3% та податок на
додану вартість.
Що стосується юридичних осіб, то 1811 з них (99,9%) обрали четверту
групу єдиного податку і лише двоє – шосту групу. Переважна більшість
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платників єдиного податку четвертої групи (89%) обрала ставку єдиного
податку у розмірі 5% і лише 11% сплачують податок у розмірі 3% та податок
на додану вартість.
Такі тенденції є результатом цілеспрямованої роботи органів доходів і
зборів, направленої на спрощення процедур ведення бізнесу в Україні:
можливість дистанційного «спілкування» з контролюючими органами –
подання звітності та заяв на реєстрацію платником єдиного податку в
електронному вигляді; збільшення дозволеної кількості найманих
працівників та граничного обсягу доходів; надання права змінювати групу та
ставку податку протягом року тощо. А вже, з 1 січня наступного року саме
«спрощенці» першими зможуть скористатися перевагами електронної
перевірки
(OBLASTЬ.KR.UA (http://oblast.kr.ua/news/economika/6982-maliy-taseredny-bznes-krovogradschini-obiraye-sproschenu-sistemu-opodatkuvannya.html). – 2013.
– 16.10).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Податківці зустрілися з представниками малого та середнього
бізнесу Кіровограда.
Електронні сервіси Міністерства доходів і зборів України. Саме про це
йшлося під час зустрічі першого заступника начальника інспекції Миколи
Лахмана з представниками малого та середнього бізнесу, яка відбулась в
Кіровоградській ОДПІ.
Відкриваючи захід М.Лахман звернув увагу присутніх на те, що за
допомогою сучасної IT-інфраструктури обслуговування платників є простим
та комфортним.
Вагомим позитивним результатом в цьому плані стало створення таких
електронних сервісів, як «Єдина база податкових знань», «Електронний
кабінет платника податків», «Декларування он-лайн», «Перевірка свідоцтва
платника єдиного податку», «Дізнайся більше про свого бізнес партнера»,
«Реєстр платників ПДВ» та інші.
Крім того позитивним кроком у взаємовідносинах представників
бізнесу та податківців стало надання платникам податків сертифікатів
безкоштовних ключів електронного цифрового підпису.
«Враховуючи, що отримати сертифіковані електронні ключі можна
безкоштовно, така послуга є доступною для всіх», – роз’яснюючи новацію
зауважив Микола Лахман.
Підводячи підсумки зустрічі перший заступник начальника
Кіровоградської ОДПІ відзначив, що внаслідок проведення партнерських
діалогів із платниками податків спостерігається позитивна тенденція
зростання надходжень до бюджету, що в свою чергу є індикатором
добровільної сплати податків, та налагоджених дієвих шляхів співпраці із
бізнесом, повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДПІ (весь Кіровоград
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(http://www.kirovograd.net/shortly/2013/10/30/podatkivci_zustrilisja_z_predstav
nikami_malogo_ta_serednogo_biznesu_kirovograda.htm). – 2013. – 30.10).
***

На Луганщине проверки малого и среднего бизнеса сократились в 1,5
раза.
Об этом на встрече с бизнесом заявил начальник Главного управления
Миндоходов в Луганской области Александр Антипов, сообщает прессслужба ведомства.
Он отметил, что сегодня проверяются только те предприятия, у
которых есть риски неуплаты налогов и сборов. Такой подход минимизирует
вмешательство в легальный бизнес и влияние человеческого фактора.
«Современные компьютерные технологии и мощные информационные
базы, которые мы используем, позволяют еще на допроверочном уровне
определить риски невыполнения обязательств перед бюджетом отдельными
субъектами хозяйствования и выйти на проверку с неоспоримой
доказательной базой по каждому факту минимизации платежей», – сказал
Александр Антипов.
Также Александр Антипов рассказал, что в дальнейшем улучшить
качество налогового аудита Министерство доходов и сборов Украины
планирует за счет нового сервиса – невыездных электронных проверок.
Такие проверки будут проводиться только по заявлению плательщика.
Предполагается, что акт (справка) этой проверки может быть составлен в
форме электронного документа и направлен средствами электронной связи.
«Уверен, – подчеркнул Александр Антипов, – что существующая
инфраструктура электронного документооборота позволит перейти на
дистанционный аудит без дополнительных затрат как для бюджета, так и для
плательщиков налогов».
По его словам, сервисом «электронная проверка» уже с 1 января 2014
года смогут воспользоваться плательщики, которые находятся на
упрощенной системе налогообложения. Для этого достаточно будет
сообщить территориальным органам Миндоходов о своем желании пройти
проверку дистанционно за 10 дней до ее проведения.
С 1 января 2015 года услуга будет доступна для всех представителей
малого и среднего бизнеса, работающих на общей системе налогообложения.
А с 1 января 2016 года – для всех категорий плательщиков (Неделя
(http://nedelya.net.ua/news/ekonomika/na-luganshchine-proverki-malogo-isrednego-biznesa-sokratilis-v-15-raza). – 2013. – 16.10).
***

Близько 130 фермерів та сільгосптоваровиробників Лохвицького
району зустрілися з начальником ГУ Міндоходів у Полтавській області
Володимиром Задорожним, його заступником Людмилою Голуб та
начальниками управлінь та відділів територіальних органів доходів і
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зборів. Відкрив засідання голова Лохвицької райдержадміністрації Анатолій
Заславець який, разом із присутнім на засіданні заступником голови
Лохвицької районної ради Валентином Черевко, відзначили зміцнення
співпраці органів Міндоходів району та органів місцевого самоврядування,
що в свою чергу позитивно вливає на бізнес-клімат в регіоні.
Виступаючи перед учасниками зустрічі начальник Головного
управління Міндоходів у Полтавській області Володимир Задорожний
відмітив, що нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив Стратегічний
план розвитку Міністерства доходів і зборів до 2018 року. Відповідно до цієї
п’ятирічної Стратегії найближчими роками робота Міндоходів та його
територіальних підрозділів буде спрямована на вдосконалення податкових і
митних сервісів, розвиток партнерських стосунків з громадянами та бізнесом,
активізацію міжнародної торгівлі, боротьбу з корупцією та запровадження
сучасних ІТ-функцій.
«Наша сьогоднішня зустріч, як і чимало інших, що пройшли
нещодавно майже по всій області, підтверджує те, що реалізація основного
напрямку Стратегії – зміцнення партнерства з бізнесом – вже працює», –
підкреслив Володимир Задорожний.
Під час зустрічі фахівці органів доходів і зборів ознайомили присутніх
з особливостями адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та детально роз’яснили спеціальний режим
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників відповідно до
Податкового кодексу України. В ході обговорення проблемних питань
представники ГУ Міндоходів в області надали вичерпні консультації щодо
особливостей ведення сільськогосподарського бізнесу в регіоні.
Завершуючи робочу зустріч Володимир Задорожний підкреслив, що
наповнення державного та місцевих скарбниць – це спільна справа, як
представників органів влади так і платників податків, адже саме завдяки
останнім бюджет своєчасно поповнюється. На кінець засідання, кращих
платників Лохвицького району було відзначено подяками ГУ Міндоходів у
Полтавській області. В свою чергу за побудову дієвого діалогу із
підприємництвом, зміцнення співпраці з органами місцевого самоврядування
та створення сприятливого бізнес клімату в регіоні були відзначені і фахівці
органів Міндоходів (Територіальні органи Міндоходів у Полтавській
області (http://poltava.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/117892.html). – 2013.
– 30.10).
***

Розібратися у новаціях податкового законодавства допомагають
семінари.
Як свідчить практика, проведення різного роду семінарів, тренінгів,
практикумів задовольняє нагальні потреби платників податків, дає відповіді
на проблемні питання.
Програма семінару, що відбувся минулого тижня, охопила широке коло
питань з нарахування прибутку підприємств та податку на додану вартість,
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оподаткування фізичних осіб, спрощеної системи та основних змін до
Податкового кодексу України, зокрема щодо податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
Не залишились поза увагою питання адміністрування єдиного
соціального внеску, який віднедавна адмініструє Міністерство доходів і
зборів України. Як зазначив заступник начальника Державної податкової
інспекції у м.Рівному Валентин Герман, фахівці територіального органу
Міндоходів організовують роботу так, щоб платники не відчули жодних
незручностей від зміни адміністратора, і спільними зусиллями створюють
сприятливі умови для подання звітності та адміністрування єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
На семінарі платники отримали нові рахунки для сплати ЄСВ,
ознайомились з порядком повернення помилково сплачених сум єдиного
соціального внеску та отримали відповіді на ряд питань, що їх цікавили
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Рівненській
області
(http://rv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/117665.html). – 2013. – 30.10).
***

Прокуратура роз’яснила підприємцям завдання прокурорського
нагляду в сфері господарської діяльності.
Захист фінансово-економічних інтересів держави для органів
прокуратури є одним з основних напрямків нагляду за додержанням і
застосуванням законів. Про це, виступаючи перед керівниками підприємств
на засіданні президії Севастопольської міської організації роботодавців,
заявив начальник відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та
інтересів держави прокуратури міста Севастополя Ігор Шевченко.
Зустріч відбулася у приміщенні головного офісу ПАТ ЕК
«Севастопольенерго». У засіданні взяли участь керівники та члени
організацій роботодавців, а також представники правоохоронних органів і
структур влади.
У своїй доповіді І.Шевченко торкнувся основних функцій прокуратури
та розповів про систему запобігання економічної злочинності.
«Повноваження прокурора, якими він наділений з метою здійснення
нагляду, закріплені в ст. 20 Закону України «Про прокуратуру». При
виявленні порушень закону прокурор має право вносити подання з вимогою
усунути їх, відшкодувати збитки, притягнути винних до передбаченої
законом відповідальності, скасувати незаконний нормативно-правовий акт»,
– повідомив начальник відділу прокуратури міста Севастополя.
Він підкерслив, що при цьому прокурор не підміняє органи відомчого
управління та контролю, а також не втручається у господарську діяльність,
якщо вона не суперечить законодавству.
Співробітник прокуратури роз’яснив присутнім підстави для
організації прокурорських перевірок. Згідно з законом вони можуть
проводитися за письмовими зверненнями органів державної влади, органів
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місцевого самоврядування, депутатів, фізичних і юридичних осіб, а також за
власною ініціативою прокурора.
«Слід зазначити, що перевірка за зверненням проводиться тільки після
розгляду викладених у ньому питань компетентними органами виконавчої
влади, органами контролю або місцевими радами. Лише в тому випадку,
якщо їх посадові особи у встановлені строки не прийняли рішення,
прокуратура може провести перевірку за зверненням у порядку нагляду», –
підкреслив І. Шевченко.
Для прийняття від підприємців повідомлень про неправомірні
посягання з боку державних контролюючих або правоохоронних органів, у
прокуратурі Севастополя функціонує телефон «гарячої лінії» – 53-02-05.
Прес-служба прокуратури м. Севастополя (Прокуратура м. Севастополя
(http://www.sev.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=130169). – 2013. – 24.10).
***

З початку року аудитори Міндоходів провели 92 планових перевірки
суб’єктів господарювання, які потрапили у категорію ризикових. Загалом при
зменшенні кількості планових перевірок 132 одиниці, органами доходів та
зборів забезпечено позитивну динаміку контрольно – перевірочної роботи.
За рахунок ефективності вжитих перевірочних заходів забезпечено
позитивну динаміку донарахування податкових зобов’язань, які збільшилися
на 33 мільйони гривень.
Надходження за актами документальних перевірок до бюджету в
поточному році збільшились на 6 мільйонів гривень у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
Крім цього, працівниками органів доходів та зборів зменшено збитки з
податку на прибуток на 14 мільйонів гривень та залишки від’ємного значення
ПДВ, які включаються до податкового кредиту на 20 мільйонів гривень, що
позитивно вплине на сплату поточних платежів в наступних періодах.
«Аудитори Міндоходів Хмельниччини ефективно вдосконалюють
способи виявлення ризиків та контрольно-перевірочну роботу з тим, щоб
поповнювати бюджет за рахунок детінізації економіки. А тим платникам
податків, які ведуть бізнес у правовому полі, не співпрацюють з тіньовим
сектором та мають позитивну податкову історію, ми лише сприяємо у
розвитку бізнесу. Для викорінення усіх проявів тіньової економіки у поле
зору Міндоходів краю потрапляють лише ті суб’єкти господарювання, які
використовують схемні податкові кредити з податку на додану вартість,
співпрацюють з фіктивними фірмами та мінімізують чи оптимізують свої
доходи», – підкреслив начальник Головного управління Міндоходів у
Хмельницькій області Володимир Михалчич.
На думку керівника регіонального представництва доходів та зборів,
суттєвого скорочення податкових перевірок платники податків можуть
очікувати і надалі. Адже з наступного року Міністерство доходів та зборів
запроваджує систему електронних дистанційних перевірок, а також через
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об’єднання податкового та митного аудиту. Саме завдяки запровадженню
цих інновацій бізнес матиме змогу приділяти час та увагу своїй основній
діяльності (Територіальні органи Міндоходів у Хмельницькій області
(http://km.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116037.html). – 2013. – 18.10).
***

У приміщенні Уманської ОДПІ відбулася зустріч керівництва міста
Умань та Уманської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області з
керівниками підприємств малого та середнього бізнесу
Запрошеними на зустріч були керівники підприємств міста Умань, які
виплачують заробітну плату в розмірі до 2 тисяч гривень та мають більше 10
найманих працівників.
У своєму виступі міський голова Юрій Бодров акцентував увагу
присутніх на середньому розміру заробітної плати по Черкаській області,
якій складає 2606 грн., місто Умань в цьому рейтингу посідає передостаннє
місце серед міст обласного значення Черкаської області та одне із перших по
купівельній спроможності.
Не роблячи висновків щодо недостовірних даних в звітності по
заробітній платі та не звинувачуючи присутніх в ухиленні від сплати
податків та зборів, очільник міста та начальник інспекції звернулися до
керівників з пропозицією показувати реальну заробітну плату та відповідно
сплачувати належні податки та збори.
Цей діалог відбувся в рамках співпраці влади та бізнесу (Пресс-Центр
(www.pres-centr.ck.ua/economics/38041/). – 2013. – 21.10).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко подякував платникам,
які вчасно здали звітність з ЄСВ та зробили це онлайн.
Зміна адміністратора ЄСВ пройшла вдало – платники вчасно здали 661
тисячу звітів до органів Міністерства доходів і зборів України. Всього
звітували про сплату соціального внеску майже 4 млн. підприємств та
громадян.
Про це під час прес-конференції повідомив Міністр доходів і зборів
Олександр Клименко.
«Я хочу подякувати всім платникам єдиного соціального внеску за те,
що вони зуміли переорієнтуватися зі зміною адміністратора, а також за
активну переорієнтацію на електронну форму звітування», – зауважив
Олександр Клименко.
Він додав, що після передачі функцій адміністрування ЄСВ до
Міндоходів доля звітності, поданої в електронному вигляді, зросла з 38 до
60%.
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Олександр Клименко запевнив, що Міністерство доходів і зборів
створюватиме умови для повного переведення адміністрування єдиного
соціального внеску на електронні системи сплати та звітування.
За офіційними даними Міндоходів, за 25 днів жовтня місячні збори
ЄСВ становили 12,7 млрд. грн. Усі перераховані платниками суми були
оперативно розподілені між соціальними фондами (Територіальні органи
Міндоходів у Дніпропетровській області (http://dp.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/117881.html). – 2013. – 31.10).
***

З 1 жовтня наказом Міндоходів України від 01.10.2013 № 522
затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.
Порівняно з попереднім Реєстром з нього вилучено моделі касових апаратів,
які не забезпечують електронну передачу інформації до органів Міндоходів.
Про це Новинам Кіровоградщини повідомила прес-служба ГУ Міндоходів в
області.
Виходячи з цього органами доходів і зборів буде проведено скасування
реєстраторів розрахункових операцій, які не відповідають встановленим
вимогам. Власники таких касових апаратів будуть попередженні до 1
листопада, тобто за місяць до настання строку про необхідність проведення
процедури скасування РРО до 1 грудня 2013 року.
Таким чином, після отримання попередження суб’єкти господарювання
матимуть можливість ще протягом місяця використовувати при проведені
розрахункових операцій наявну касову техніку та здійснити заходи щодо її
доопрацювання з метою виконання норм чинного законодавства.
Нагадаємо, що Законом України 21.06.2013 №357 перенесено терміни
застосування штрафних санкцій за неподання до органів доходів і зборів
контрольно-звітної інформації від РРО перенесено з 1 липня 2013 року на 1
січня
2014
року
(Новини
Кіровоградщини
(http://novosti.kr.ua/index.php/news/economics/23423-z-1-hrudnianevidpovidni-kasovi-aparaty-znimatymut-z-reiestratsii). – 2013. -23.10 ).
***
Міністерство доходів і зборів планує поліпшити якість
податкового аудиту шляхом проведення електронних перевірок. Механізм
електронних перевірок, права та обов’язки платників і податкових аудиторів
визначені у розробленому Міністерством проекті закону «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо подальшого впровадження
електронного сервісу та здійснення електронних перевірок».
Зокрема, Міндоходів пропонує законодавчо врегулювати питання
проведення контролюючими органами електронних перевірок на підставі
даних, зазначених у податкових деклараціях та електронних документах
платника податків. Такі перевірки проводитимуться за заявою платника
податків. Крім того, передбачається, що акт (довідка) такої перевірки може
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бути складений у формі електронного документа і спрямований засобами
електронного зв’язку платнику податків.
Існуюча інфраструктура електронного документообігу дозволить
перейти на дистанційний аудит без додаткових витрат як для бюджету, так і
для платників податків.
Сервісом «електронна перевірка» вже з 1 січня 2014 року зможуть
скористатися платники єдиного податку, що перебувають на спрощеній
системі оподаткування. Для цього достатньо буде повідомити територіальні
органи Міністерства доходів і зборів про своє бажання пройти перевірку
дистанційно за 10 днів до її проведення.
З 1 січня 2015 року послуга буде доступна для всіх представників
малого та середнього бізнесу, що працюють на загальній системі
оподаткування. А з 1 січня 2016 року – для всіх категорій платників податків.
Як підкреслюють фахівці Міндоходів, таке поетапне впровадження необхідне
для адаптації підприємців, урахування усіх технічних деталей
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Тернопільській
області
(http://tr.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/113267.html). – 2013. – 03.10).
***
Специалисты органов Миндоходов активно работают в
направлении привлечения плательщиков к применению электронных
сервисов
и
использованию
информационно-коммуникационных
технологий. Эта работа приносит свои результаты, сообщает IT Expert со
ссылкой на пресс-службу Министерства.
На Ровенщине зарегистрировано более 19000 владельцев
электронных ключей
С начала работы в области центров сертификации ключей их
клиентами стали 19060 плательщиков, из них – 15200 физических лицпредпринимателей и граждан и 3860 предприятий, организаций-юридических
лиц.
Эти цифры свидетельствуют о том, что бизнес все активнее использует
современные информационные технологии и предпочитает дистанционном
общению с органами Миндоходов. Сейчас при наличии электронной
цифровой подписи в режиме он-лайн физические лица могут подавать
годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах в электронном
виде. Также могут передавать и отчетность по единому социальному взносу.
Понадобятся ключи и тем предпринимателям, которые хотят «заказать» себе
проведение документальной невыездной внеплановой электронной проверки.
На Полтавщине более 16000 заявителей получили электронную
цифровую подпись
На сегодняшний день в трех Центрах обслуживания плательщиков
Полтавской области: в Полтаве, Кременчуге и Лубнах работают пункты
регистрации аккредитованного Центра сертификации электронных ключей
Миндоходов, где бесплатно предоставляют ключи для представления
отчетности и таможенных деклараций в электронном виде. С начала года
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услугу электронной цифровой подписи в Полтаве получили – более 7000
заявителей, в Кременчуге – более 4000 заявителей, в Лубнах – более 5000
заявителей.
Более 98% плательщиков НДС физических и юридических лиц сегодня
подают свою отчетность в органы Миндоходов области в электронном виде.
Полностью по электронке отчитываются плательщики акцизного налога.
Более 78% плательщиков налога на прибыль Полтавщины также
предпочитают электронной форме отчетности в территориальные органы
Миндоходов.
На Николаевщине через Интернет отчитываются более 17000
налогоплательщиков
Все большую популярность среди налогоплательщиков Николаева
приобретает представления отчетности в электронном виде. Это значительно
экономит драгоценное время и средства представителей бизнеса.
По состоянию на 1 октября 2013 17,4 тысячи субъектов хозяйствования
отчитываются средствами телекоммуникационной связи, 9592 из них –
юридические и 7800 – физические лица-предприниматели.
Более 40% плательщиков единого социального взноса Львовщины
подали отчеты в Миндоходов по электронке
Согласно данным Главного управления ПФУ в Львовской области на
01.10.2013 количество плательщиков единого социального взноса в области
составляла 77616 человек (20300 юридических и 57316 физических лиц).
Также на учете находится 106 185 субъектов хозяйствования, которые не
являются плательщиками ЕСВ, то есть не имеющие наемных работников или
осуществляют деятельность на общественных началах (36839 юридических и
69346 физических лиц).
По состоянию на 22.10.2013 на Львовщине страхователями в
Миндоходов подано 34940 отчетов по единому социальному взносу за
сентябрь, в том числе 14311 отчетов (41%) средствами электронной связи с
использованием электронной цифровой подписи и 20629 (59%) в бумажном
виде
(IT Expert (http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/31099-ispolzovanieelektronnykh-servisov-yavlyaetsya-odnim-iz-prioritetnykh-napravlenij-rabotymindokhodov.html). – 2013. – 25.10).
***

Наказом Міндоходів України від 16.09.2013 № 481 «Про затвердження
форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці,
крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які
провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення»
затверджено нову Книгу обліку доходів і витрат.
Нова форма Книги містить 9 граф (на відміну від попередньої Книги,
яка містила 12 граф).
Книгу обліку доходів і витрат можна вести як у паперовому, так і в
електронному вигляді (за вибором платника податків). Для цього в Порядку
ведення Книги обліку доходів і витрат прописаний ряд процедур (окремо для
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паперового варіанту, окремо для електронного варіанту Книги), пов’язаних з
її реєстрацією в органі Міндоходів.
Записи в Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом
якого отримано дохід.
В Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат вказано, що фізичні
особи – підприємці, зареєстровані як платники податку на додану вартість, не
включають до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять
до ціни придбаних або проданих товарів (робіт та послуг).
Окремий порядок внесення відомостей до Книги встановлено для
самозайнятих осіб.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються
самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий
стан і доходи (Територіальні органи Міндоходів в Автономній Республіці
Крим (http://crimea.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116360.html). – 2013. –
21.10).
***

За вересень до он-лайн звітування долучилось майже 1 тис.
вінницьких РРО.
Наразі на Вінниччині до системи
передачі електронних копій
розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів
розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до
органів Міндоходів України приєднано 4548 одиниць касової техніки. Це
понад 78 % від з 5824 діючих у регіоні РРО. Про це інформує заступник
начальника ГУ Міндоходів у Вінницькій області Марія Кисельова.
Посадовець наголошує, що найбільш активними є суб’єкти
господарювання, що перебувають на обліку у Гайсинській, Крижопільській
та Бершадській ОДПІ. Тут персоніфіковано 96, 94 та 91 відсотків усіх РРО
відповідно.
До речі, наказом Міністерства доходів і зборів України від 01.10.13 №
522 затверджено новий Державний реєстр РРО з переліком сучасних
моделей, які мають вбудовані модеми, або функціонують у комплекті з
модемами. Отож, на сьогодні до переліку сертифікованих приладів увійшли
69 моделей касових апаратів, які дозволені до використання у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг. Всі вони відповідають сучасним
вимогам та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації до органів
Міндоходів у електронній формі. Натомість, з реєстру виключено ряд старих
моделей РРО, які не могли звітувати в електронній формі.
Відтак, Марія Кисельова звертає увагу суб’єктів господарювання
регіону, що починаючи з 01.10.2013р. ті з них, хто, продовжить
використовувати касову техніку, що виключена з реєстру, порушує вимоги
ст.3 Закону України, від 06.07.1995, № 265/95-ВР «Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг», а значить наражає себе на певні фінансові санкції.
Тож радить уважно ознайомитись із повним переліком реєстраторів
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розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, завітавши на
веб-портал Міністерства доходів і зборів (Територіальні органи Міндоходів
у
Вінницькій
області
(http://vin.minrd.gov.ua/media-ark/newsark/116314.html). – 2013. – 21.10).
***

Найбільше суб’єктів підприємницької діяльності реєструється у
Києві, Донецьку та Дніпропетровську.
За інформацією прес-служби Укрдержреєстру з початку 2013 року в
Україні зареєстровано 165863 суб’єкти підприємницької діяльності, з яких
127653 – це фізичні особи-підприємці, а 38210 – юридичні особи.
Найчастіше суб’єктів господарювання реєстрували в Києві. Там з
початку року з’явилося 11634 юридичних особи та 10871 фізична особапідприємець або 13,5% від загальної кількості в Україні.
На другому місці за показниками реєстрації бізнесу – Донеччина, де за
цей період створено 2200 юридичних осіб та 11127 фізичних осібпідприємців або 8% загальної кількості в Україні. Третє місце посідає
Дніпропетровщина – 2523 юридичних особи та 8587 фізичних осібпідприємців або 6,7%.
Варто зазначити, що у столиці реєструється кожен 7-й суб’єкт
господарювання
зі
всієї
України
(Ліхтарі
Галицькі
(http://liht.if.ua/view.php?id=2710). – 2013. – 28.10).
***

На Волині видали 21000 сертифікатів безкоштовних ключів
електронного цифрового підпису.
Від початку безкоштовної видачі ключів електронного цифрового
підпису на Волині послугою скористалися 13400 платників, – інформує
сектор реєстрації користувачів ГУ Міндоходів у Волинській області.
Із цієї кількості клієнтів АЦСК на Волині безкоштовні ключі
електронного цифрового підпису отримали більше трьох тисяч фізичних
осіб.
Як запевняють у ГУ відомства на Волині, цією послугою нашим
землякам варто користуватися активніше, оскільки за ініціативою
Міністерства доходів і зборів України термін дії електронного ключа для
фізичних осіб збільшиться від 1 до 3 років. Такі зміни запропоновані
фахівцями відомства в проекті постанови Кабінету Міністрів України щодо
Порядку акредитації центру сертифікації ключів. Крім того, до 6 років може
подовжитися і термін дії сертифікату акредитованого центру.
За словами експертів Міндоходів, такі новації сприятимуть залученню
громадян до активного застосування інформаційно-комунікаційних
технологій. Адже наявність цифрового підпису дає можливість фізичним
особам скористатися он-лайновими сервісами Міндоходів, зокрема,
можливістю подавати річну декларацію про майновий стан і доходи в
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електронному вигляді. Крім того, „електронкою‖ також можна надсилати і
звітність з єдиного соціального внеску.
Ознайомитися з проектом постанови „Про внесення змін до Порядку
акредитації центру сертифікації ключів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2004 року №903‖ можна на веб-порталі
Міністерства доходів і зборів України http://minrd.gov.ua/diyalnist/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/116028.html
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Волинській
області
(http://vl.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116883.html). – 2013. – 24.10).
***

В Донбаcсе количество проверок операций с наличностью
уменьшилось почти в восемь раз.
С начала 2013 года специалистами ГУ Миндоходов в Донецкой
области было проведено 217 проверок субъектов ведения хозяйства, которые
осуществляют расчеты за наличные, что почти в восемь раз меньше, чем за
аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ
Миндоходов в Донецкой области.
Подавляющее большинство
проверок кассовой дисциплины
проводятся, по информации пресс-службы, по заявлениям граждан или по
информации других государственных органов о наличии правонарушений.
«Кроме существенного сокращения налоговых проверок, бизнес уже в
ближайшее время почувствует преимущества сервисных инноваций от
Миндоходов. Так, уже с 1 января 2014 года плательщики единого налога,
которые будут перебывать на упрощенной системе налогообложения, смогут
воспользоваться электронной проверкой. Через год, с 1 января 2015 года –
представители микро-, малого и среднего бизнеса, находящиеся на общей
системе налогообложения, и наконец, с начала 2016 года смогут «заказать»
себе проведение документальной невыездной внеплановой электронной
проверки все категории налогоплательщиков», – говорится в сообщении.
«Внедрение системы электронных проверок снизит административную
нагрузку на плательщиков и сэкономить их время. Они будут иметь
возможность уделять больше времени и внимания своей основной
деятельности, а не общению со специалистами Миндоходов», – отметил
начальник ГУ Миндоходов в Донецкой области Вадим Бондаренко
(Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/details/212167/). – 2013. – 28.10).
***

Малий бізнес приніс Житомирщині немалі прибутки – 115 млн. грн.
З початку року представники малого та середнього бізнесу області
сплатили в місцеву скарбницю понад 115 мільйонів гривень єдиного
податку. Це на 33 млн. грн., або на 35 % перевищує надходження січнявересня минулого року.
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Наразі на теренах Житомирщини підприємницьку діяльність на
єдиному податку здійснюють понад 29 тисяч фізичних осіб та 3,5 тисячі
юридичних осіб.
Традиційно найпопулярнішою серед підприємців є друга група
платників єдиного податку, її обрали для свого бізнесу близько 17 тисяч осіб.
Майже 7 тисяч полісян працюють на першій групі, біля 6 тисяч – на третій.
П’яту та шосту групи обрали решта представників малого та середнього
бізнесу області.
Фахівці органів Міндоходів вважають, що такого позитивного
результату вдалося досягти завдяки сприятливому бізнес-клімату, який в
свою чергу зумовлений вдалими змінами в податковому законодавстві та
розвитком електронних сервісів. З 1 січня наступного року Міндоходів
планує поліпшити якість податкового аудиту шляхом проведення
електронних перевірок, і саме платники єдиного податку першими зможуть
скористатися перевагами даної послуги. Для цього достатньо буде
повідомити територіальні органи Міністерства доходів і зборів про своє
бажання пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її проведення.
В цілому, вважають в Головному управлінні Міндоходів у
Житомирській області, є всі підстави і в подальшому очікувати зростання як
кількості бажаючих займатися власною справою, так і надходжень від сплати
єдиного податку, які поповнюють місцевий бюджет («Рупор Житомира»
(http://ruporzt.com.ua/ekonomika/49382-maliy-bznes-prins-zhitomirschinnemal-pributki-115-mln-grn.html). – 2013. – 16.10).
***

На Івано-Франківщині кількість податкових перевірок юридичних
осіб зменшено майже у 6 разів.
Кількість запланованих перевірок суб’єктів господарської діяльності –
юридичних осіб у січні-вересні 2013 року зменшена в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року з 173 до 30.
Покращити якість податкового аудиту Міністерство доходів і зборів
планує шляхом проведення електронних перевірок.
Для проведення електронної перевірки платник податків повинен
подати до податкової в електронній формі (з дотриманням умови щодо
реєстрації електронного підпису підзвітних осіб) документи, пов’язані з
обчисленням та сплатою податків і зборів, якщо такі документи створюються
таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних
носіях інформації. Загальний формат та порядок подання такої інформації, а
також форму вищезгаданої заяви має встановити Міністерство фінанів
України.
Згідно Перехідних положень Податкового кодексу, електронні
перевірки запроваджуватимуть поетапно:
- з 1 січня 2014 р. їх проводитимуть стосовно платників податків які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
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- з 1 січня 2015 р – для суб’єктів господарювання малого та середнього
бізнесу;
- з 1 січня 2016 р – для інших платників податків.
Про це повідомив медіа-центр Міндоходів у Івано-Франківській області
(ЗУНР.ІНФО
(http://zunr.info/news/2013/10/24/23698-na-ivanofrankivshchyni-kil-kist--podatkovyh-perevirok-yurydychnyh-osib-zmenshenomayzhe-u-6-raziv.html). – 2013. – 24.10).
***

Показники діяльності підприємницького сектору м. Івано-Франківська
за 9 місяців 2013р.
Станом на 01.10.13р. в м. Івано-Франківську було зареєстровано 27383
суб’єктів господарювання , з них 17196 – фізичні особи-підприємці (ФОП) та
10187 – юридичні особи. В порівнянні з показниками на початок року
кількість ФОП зросла на 100 осіб, в той час як кількість юридичних осіб
залишилася незмінна.
На 1 жовтня в м. Івано-Франківську зареєстровано 10218 платників
єдиного податку, серед яких ФОП – 8731 (85%), юридичних осіб – 1487
(15%). Обсяг надходжень від даного податку до місцевого бюджету за 9
місяців 2013р. склав 34,5 млн.грн. ( І група – 1096,9 тис. грн., ІІ група –
8756,8тис. грн., ІІІ група – 15303,6 тис. грн., ІV група – 9340,5 тис. грн.), що
на 31,67% перевищує аналогічний показних 2012р., та на 25,1% більше від
плану на 9 міс. поточного року.
Загалом в м. Івано-Франківську (за даними на 01.01.13р.) здійснює
діяльність 3076 підприємств, серед яких 2940 малих та 131 середніх
підприємств. Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення
складає 121, що на 5 більше в порівнянні з 2011р.
На малих підприємствах зайнято 17,4 тис. чол. робочої сили, що 37,2%
від загального числа працівників підприємств міста.
Частка продукції (робіт, послуг) реалізованої у 2012р. місцевими
підприємствами становить: великі – 26%, середні – 52%, малі – 22%
(Офіційний
сайт
міста
Івано-Франківська
(http://www.mvk.if.ua/news/22991). – 2013. – 24.10).
***

В Киеве более 80% отчетов по ЕСВ предоставлены в электронном
виде – об этом сообщила начальник Главного управления Миндоходов в г.
Киеве Ирина Носачева, передает IT Expert со ссылкой на пресс-службу
Миндоходов.
По ее словам, с 1 октября, когда Министерство доходов и сборов
Украины начало администрировать единый взнос на общеобязательное
государственное социальное страхование, столичные плательщики ЕСВ уже
подали почти 55 тысяч отчетов о начисленных суммах взноса. Причем более
44 тысяч поданных в органы Миндоходов отчетов, отправлено через
Интернет.
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«Результаты первых полученных отчетов свидетельствуют, что
столичные плательщики ЕСВ активно используют дистанционную
отчетность, ведь бесплатные электронные ключи и соответствующее
программное обеспечение максимально экономят время и средства», –
отметила Ирина Носачева.
Руководитель столичного управления Миндоходов также отметила, что
по состоянию на 16 октября, на счета, открытые в Главном управлении
Государственного казначейства Украины в г. Киеве, плательщики единого
взноса уже перечислили почти 1 миллиард гривен (IT Expert
(http://itexpert.in.ua/rubrikator/item/30845-v-kieve-bolee-80-otchetov-po-esvpodany-v-elektronnom-vide--mindokhodov.html). – 2013. – 18.10).
***

Органи Міндоходів Кіровоградщини майже на 36 відсотків
скоротили кількість позовів до платників податків.
За січень-вересень поточного року кількість позовів до платників
податків у порівнянні з минулим роком скоротилася на 35,8 %, з 944 до 695
справ. При цьому сума грошових вимог зменшилася майже на 842 мільйонів
гривень.
«Такий стан справ є результатом поступової цілеспрямованої роботи у
напрямку зменшення тиску на бізнес та реалізацією принципу невтручання
держави у його роботу без крайньої необхідності», – зазначив перший
заступник начальника ГУ Міндоходів у Кіровоградській області Сергій
Колотуха.
Особлива увага приділяється підвищенню рівня позовної роботи. Серед
розглянутих у 2013 році справ цієї категорії, обґрунтованість податкових
позовів Міндоходів підтверджено у 420 справах на загальну суму більше 30
млн. грн. При цьому на користь платників податків вирішено лише 15 справ,
загальна сума яких близько 3 мільйонів гривень (Територіальні органи
Міндоходів у Кіровоградській області (http://kr.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/118008.html). – 2013. – 31.10).
***

На Львівщині понад 18 тис. суб’єктів господарювання отримали від
Міндоходів електронні підписи.
На сьогодні 99,6 відсотків платників ПДВ звітуються виключно
засобами електронного зв’язку. Поступово переходять на «електронку» й
інші категорії платників: акцизного податку – 100%, рентних платежів – 87%,
місцевих податків – 74%, ресурсних платежів – 64,4%, податку на прибуток –
64%, єдиного податку – 41%.
Щоденно Львівським відділенням АЦСК ІДД Міндоходів надаються
послуги 120-195 платникам податків. Всього ж станом на 02.10.2013 надано
безоплатні електронні цифрові підписи 18 159 суб’єктам господарювання
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Львівській
області
(http://lv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116494.html). – 2013. – 22.10).
53

***

Понад 16 тис. заявників отримали послугу електронного цифрового
підпису на Полтавщині.
На сьогоднішній день у трьох Центрах обслуговування платників
Полтавської області: в Полтаві, Кременчуці та Лубнах працюють пункти
реєстрації акредитованого Центру сертифікації електронних ключів
Міндоходів, де безкоштовно надають ключі для подання звітності та митних
декларацій в електронному вигляді.
Про це повідомили в Головному управлінні Міндоходів у Полтавській
області
З початку року послугу електронного цифрового підпису в Полтаві
отримали – понад 7 тисяч заявників, в Кременчуці – більш ніж 4 тисячі
заявників, в Лубнах – понад 5 тисяч заявників.
Стовідсотково електронкою звітуються платники акцизного податку.
Більш ніж 78% платників податку на прибуток Полтавщини також надають
перевагу електронній формі звітування до територіальних органів
Міндоходів (ОКІА «Новини Полтавщини» (http://np.pl.ua/2013/10/ponad16-tys-zayavnykiv-otrymaly-posluhu-elektronnoho-tsyfrovoho-pidpysu-napoltavschyni/). – 2013. – 24.10).
***

На Рівненщині майже 50 відсотків звітності з ЄСВ направляється
в електронному вигляді.
З початку жовтня надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування перевищили 252,6 мільйона гривень.
Платники Рівненщини подали 13,2 тисячі звітів з ЄСВ, з яких понад 6,3
тисячі – в електронному вигляді. Про це наголосив під час зустрічі з
представниками бізнесу, заступник начальника Головного управління
Міндоходів у Рівненській області Михайло Ліманський.
Органи Міндоходів Рівненщини вже місяць здійснюють облік та
приймання звітності від платників єдиного соціального внеску. Суб’єкти
господарювання мають можливість подати звітність в електронному вигляді
за допомогою програмного забезпечення та ключів електронного цифрового
підпису, які можна безкоштовно отримати у центрах сертифікації ключів
ЕЦП.
Платники відчули полегшення після переходу адміністрування ЄСВ від
Пенсійного фонду до органів Міндоходів, адже відтепер їм не доводиться
відвідувати дві інстанції аби відзвітуватись, а лише одну – податкову
інспекцію
(Територіальні органи Міндоходів у Рівненській області
(http://rv.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/118003.html). – 2013. – 31.10).
***

Тернопільські бізнесмени сплатили 43 мільйони гривень податку.
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Податків на суму 43 мільйони гривень сплатити суб’єкти
господарювання малого і середнього бізнесу Тернополя та Тернопільського
району протягом січня-вересня цього року.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього
платежу зросли на 13,2 млн. грн. Про це повідомив заступник начальника
інспекції Тернопільської об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській
області Василь Кравець. Він зазначив, що майже 72 відсотки надходжень
єдиного податку сплатили підприємці-спрощенці. Порівняно з аналогічним
періодом минулого року це на 9,3 млн грн більше. Від підприємств, що
обрали спрощену систему оподаткування, надійшло майже 12,2 млн грн
цього платежу, що на 3,9 млн грн більше, ніж минулоріч (Газета «Місто»
(http://gazetamisto.te.ua/news/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-43-%D0%BC/).
–

2013. – 25.10).
***

«Спрощенці» наповнили місцевий бюджет Хмельниччини більш як
на 100 мільйонів гривень.
Додатково за рахунок сплати єдиного податку місцеві бюджети
Поділля поповнилися 30 мільйонами гривень. При цьому кількість фізичних
та юридичних осіб, які працюють за спрощеною системою оподаткування на
теренах нашого краю, продовжує зростати. На сьогодні в усіх групах
нараховуються майже 43 тисячі «спрощенців».
«Тенденцію до збільшення надходжень місцевих бюджетів
Хмельниччини за рахунок сплати єдиного податку ми фіксуємо уже кілька
років поспіль. Стабільному і ритмічному забезпеченню коштами місцевих
бюджетів завдячуємо, насамперед, працюючим подолянам та сумлінним
роботодавцям, котрі є активними гравцями у малому бізнесі. Окрім того,
одна четверта підприємців – «єдинників» створює робочі місця для найманих
осіб і тим самим дбає не лише про власну само зайнятість, а й про добробут
громадян міст та районів» – зазначив начальник Головного управління
Міндоходів у Хмельницькій області Володимир Михалчич.
За словами керівника регіонального відомства на Хмельниччині
активний розвиток малого бізнесу здійснюється не стільки щляхом
контрольних функцій, як підтримки реального конструктивного діалогу
органів доходів та зборів з підприємництвом.
«Завдяки спільним зусиллям та безпосередній участі перших керівників
області, органів місцевого самоврядування ми маємо можливість системного
спілкування з усіма представниками бізнес-спільноти. Власне, малий бізнес
на Хмельниччині за своєю суспільною активністю посідає з перших місць в
Україні. Варто, згадати той факт, що саме з Поділлі народилася базова
модель спрощеної системи оподаткування, звідси надійшло понад 600
пропозицій для удосконалення Податкового кодексу».- підкреслив
Володимир Михалчич (Територіальні органи Міндоходів у Хмельницькій
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області (http://km.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/117558.html). – 2013. –
29.10).
***

Кількість перевірок бізнесу у Черкасах скоротилась майже на 23
відсотки.
Протягом січня-вересня 2013 року працівниками Державної податкової
інспекції у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області проведено 65
документальні перевірки, тоді як протягом відповідного періоду минулого
року кількість перевірок становила 84, тобто в поточному році кількість
перевірок зменшилась майже на 23 відсотки.
Разом із тим, за результатами перевірок січня-вересня 2013 року
донараховано до бюджету 40,2 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше
відповідного періоду минулого року. Крім того, перевірками упереджено
безпідставне відшкодування ПДВ та забезпечено економію бюджетних
коштів у сумі 818,1 тис.грн.
Тенденція щодо зменшення кількості перевірок бізнесу буде
продовжуватися і у четвертому кварталі 2013 року, адже цьому, насамперед
сприяють нові підходи до податкового контролю, гармонізація відносин з
платниками та створення для сумлінних комфортних умов ведення бізнесу
(Новини тижня (nt.ck.ua/index.php/blog-novini-cherkaschini/10893-kіl-kіstperevіrok-bіznesu-u-cherkasah-skorotilas-majzhe-na-23-vіdsotki.html). – 2013. –
23.10).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту прийняти
за основу проект закону про внесення змін до Закону «Про
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних» (щодо захисту прав інтелектуальної
власності).
Законопроектом (реєстр.№2056а) пропонується забезпечити публічний
доступ до відомостей про аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми,
комп’ютерні програми, бази даних, на примірники яких для їх
розповсюдження видаються контрольні марки шляхом оприлюднення
відповідної інформації на веб-сайті центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Це, на
думку суб’єкта законодавчої ініціативи, розширить можливості суб’єктів
авторського права і суміжних прав щодо захисту належних ним прав
інтелектуальної власності, оскільки створить «додатковий та вагомий
механізм боротьби із порушеннями» їх законних прав та інтересів.
Зокрема, відповідно до законопроекту, «Установа розміщує на своєму
офіційному веб-сайті найменування примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, зазначених у
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переліку найменувань примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, із зазначенням творів,
зафіксованих на цих примірниках, відповідно до пункту ―ґ‖ частини першої
цієї статті, найменування заявників, щодо яких прийнято рішення про видачу
контрольних марок, дати видачі контрольних марок, серії та номера
контрольних марок. Суб’єкти авторського права і суміжних прав, які мають
підстави вважати, що порушуються їх права, з метою захисту своїх прав
мають право звертатися до осіб, які одержали контрольні марки на зазначені
примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних
програм, баз даних, та/або Установи з вимогою щодо вжиття заходів до
припинення правопорушення» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/83795.html). –
2013. – 15.10.
***

2 жовтня у ході робочого візиту Віце-прем’єр-міністра України
Костянтина Грищенка до Женеви відбулася його зустріч з Генеральним
директором Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
Френсісом Гаррі.
Під час зустрічі К. Грищенко окреслив загальні риси розвитку системи
захисту інтелектуальної власності в Україні, останні здобутки та плани
країни на майбутнє. Ф.Гаррі було повідомлено про успішне виконання
зобов’язань, взятих нашою державою у рамках ВОІВ, та готовність посилити
взаємодію з Організацією на важливих для України ділянках.
Ф.Гаррі високо оцінив роботу України, особливо в останні кілька років,
та пообіцяв, що експерти Організації і надалі надаватимуть професійну
підтримку вітчизняним спеціалістам. Він з особливим задоволенням привітав
консенсусне прийняття рішення у ході Генеральної Асамблеї ВОІВ, яка
завершила свою роботу, про призначення Державної служби інтелектуальної
власності України Міжнародним пошуковим органом та органом
попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію і
підписання відповідної угоди про співробітництво з Бюро ВОІВ. «Цей
здобуток дозволив Україні посісти привілейоване місце серед 19 державчленів Організації, що володіють подібним статусом», – сказав він.
К.Грищенко також привітав ВОІВ та усіх потенційних партнерів
України з «цією важливою подією для нашої держави, яка надійно та
відповідально виконуватиме покладені на неї нові функції». Він також
подякував Ф.Гаррі за особисту підтримку цієї ініціативи та високоякісну
роботу Бюро ВОІВ з підготовки необхідного пакету документів.
Посилення системи захисту інтелектуальної власності, за словами К.
Грищенка, вкрай важлива для розвитку вітчизняної науки та IT-галузі,
зокрема. У цьому контексті він висловив сподівання на розширення та
поглиблення програми співробітництва між Україною та ВОІВ на 2014-2016
рр., що має бути укладена найближчим часом.
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Також було обговорено деякі аспекти двостороннього співробітництва
України з державами-членами ВОІВ, зокрема у сфері боротьби з
кіберзлочинністю. Віце-прем’єр-міністр відзначив позитивну динаміку у цій
сфері, а також торкнувся специфіки вирішення цього питання в Україні. Так,
він акцентував на тому, що українські споживчі цифрових технологій
(ліцензійні комп’ютерні програми, фільми, музика, Інтернет послуги тощо),
змушені сплачувати непомірні з їхніми доходами кошти за ці товари, вартість
яких часто не нижча за ціну у розвинених країнах. Гендиректор з розумінням
поставився до зазначеної проблеми, запропонувавши, у разі необхідності,
консультативну допомогу з боку Секретаріату ВОІВ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246732627&cat_id=2
44276429). – 2013. – 03.10).
***

29 жовтня 2013 року Голова Державної служби інтелектуальної
власності України Микола Ковіня (Державна служба) офіційно зустрівся
з Генеральним директором Міжнародної конфедерації товариств авторів
та композиторів CISAC Олів’є Хінневінкелем і директором з питань
європейського співробітництва CISAC Мітко Чатальбашевим.
Присутніми на вищезазначеній зустрічі були й інші представники
керівного складу Державної служби: заступник Голови Любов Висоцька, в.о.
начальника відділу авторського права і суміжних прав Олексій Арданов, т.в.о
начальника відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва
Олексій Шанчук.
Микола Ковіня подякував панам Хінневінкелю та Чатальбашеву за
знайдену ними можливість завітати до Державної служби для обговорення
низки актуальних питань, які потребують спільного вирішення з
міжнародними колегами, зокрема з Міжнародною конфедерацією товариств
авторів та композиторів CISAC.
- Для України на сьогодні одним з головних завдань є забезпечення
високого рівня охорони й захисту прав авторів і виконавців, у тому числі
розвиток колективного управління майновими правами творців як необхідної
складової системи інтелектуальної власності. На виконання цього завдання
спрямована першочергова діяльність Державної служби, – зазначив Микола
Ковіня.
Генеральний директор CISAC Олів’є Хінневінкель також подякував
Голові Державної служби за організацію зустрічі й висловив сподівання, що
надалі співпраця буде формуватися в площині виключно діалогу та
результативних дій, спрямованих на покращення роботи організацій
колективного управління в Україні, оптимізацію процесів виплати роялті
авторам та загалом ситуації, яка склалася навколо захисту авторського права
й суміжних прав в нашій державі. Підкресливши ті позитивні результати,
яких уже досягла Україна, Олів’є Хінневінкель порекомендував тримати
руку на пульсі саме цих об’єктів інтелектуальної власності — об’єктів
автрського права, щоб робота була прозорою та відкритою.
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Учасники зустрічі обговорили такі питання:
1. Оновлення інформації про внесення поправок до українського закону
про авторське право, зокрема в частині колективного управління, у світлі
попередніх листів CISAC щодо необхідності наведення порядку в галузі
колективного управління через належні юридичні схеми.
2. Процес реструктуризації Державного підприємства «Українське
агентство з авторських та суміжних прав» за підтримки Державної служби та
за участю творців і музичних видавців.
3. Політика Державної служби в аудіовізуальній сфері та підтримка
колективного управління стосовно аудіовізуальних творів, залучення
«CINEMA»-CISAC як тимчасового члена з червня 2013 року.
4. Повноваження Державної служби щодо захисту авторського права в
Україні.
5. Співпраця із CISAC (консультативна допомога, семінари тощо).
На завершення зустрічі Голова Державної служби наголосив: «Маємо
надію, що й надалі за сприяння поважної та впливової міжнародної
організації, якою є CISAC, продовжуватиметься налагодження зв’язків між
організаціями колективного управління з метою створення загальної системи
охорони та захисту прав авторів, виконавців та інших творців у всьому світі.
Сподіваємося, що подальша конструктивна співпраця сприятиме вирішенню
актуальних питань, пов’язаних з галуззю авторського права та суміжних
прав, через низку просвітницьких заходів, спільних конференцій, семінарів»
(Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності
України (http://sips.gov.ua/ua/29102013-cisac). – 2013. – 29.10).
***

23 жовтня 2013 року в Державній службі інтелектуальної
власності України (Державна служба) було проведено засідання робочої
групи щодо законодавчого врегулювання питань, порушених Європейською
Бізнес Асоціацією (ЄБА), які стосуються видачі патентів на промислові
зразки. До складу робочої групи увійшли провідні фахівці Державної служби
та Державного підприємства «Український інститут промислової власності».
В Україні останнім часом спостерігається тенденція зловживання
своїми правами з боку осіб, які реєструють промислові зразки. Такі
недобросовісні фізичні та юридичні особи блокують ринок для інших
виробників, реєструючи промислові зразки, інформація щодо яких уже є
загальнодоступною у світі і які не є новими. Щоб унеможливити такі
випадки, ЄБА звернулося до Державної служби з відповідними
пропозиціями.
Заступник Голови Державної служби Любов Висоцька, яка очолила
вищезазначену робочу групу, винесла на обговорення питання щодо
визначення ефективних способів вирішення проблем, окреслених, зокрема, в
ініціативах ЄБА, та наголосила на потребі підготовки відповідних змін до
Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».
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Учасники робочої групи обговорили концептуальні підходи до
вдосконалення законодавчих норм і можливі механізми процедури реєстрації
промислових зразків. Було прийнято рішення викладати інформацію про
заявки на промислові зразки на офіційному веб-порталі Державної служби
для ознайомлення з нею третіми особами та надавати останнім можливість
подавати заперечення проти такої реєстрації промислових зразків.
За результатами засідання членами робочої групи було вирішено
розпочати роботу з розробки проекту закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»«, після чого
проект цього нормативного акта направити до ЄБА для отримання
відповідних відгуків і пропозицій (Офіційний веб-портал Державної
служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2395&fp=21). –
2013. – 25.10).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Уряд посилює захист інтересів українського бізнесу за кордоном.
Кабінет Міністрів включив Міністерство закордонних справ України
(МЗС) до переліку центральних органів виконавчої влади, при яких
створюються ради вітчизняних і зарубіжних інвесторів як консультаційнодорадчі органи.
Таким чином, посилено правовий статус Ради експортерів та
інвесторів, що функціонує при Міністерстві, – до її складу наразі входять
понад 70 підприємств і асоціацій. Завдяки цьому вітчизняні підприємства та
компанії отримають можливість брати участь у реалізації інвестиційних
проектів за кордоном і налагоджувати ефективну взаємодію з провідними
іноземними інвесторами для здійснення пріоритетних проектів в Україні.
Такий підхід, на думку експертів, створює передумови для того, щоб
МЗС підвищило ефективність виконання завдання, поставленого перед
відомством Президентом України Віктором Януковичем для оптимізації
діалогу влади і бізнесу, – воно стосується економізації зовнішньої політики
нашої країни. «Економізація зовнішньої політики – важлива складова
розвитку реального сектору економіки, який потребує нових ринків збуту», –
переконаний Глава держави.
Крім того, новий статус Ради експортерів та інвесторів зробить цю
структуру більш впливовою, сприятиме посиленню позицій українських
товаровиробників на зовнішніх ринках і залученню іноземних інвестицій у
національну економіку.
Це також дозволяє МЗС спрямовувати зовнішню політику на
обслуговування пріоритетних інтересів національної економіки, що відіграє
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важливу роль у період антикризових реформ, які здійснює Уряд під
керівництвом Президента України Віктора Януковича.
У сформованих умовах, на думку експертів, значний інтерес для
України представляє досвід зарубіжних держав щодо підтримки
національних товаровиробників на міжнародних ринках, сприяння їхнім
експортним програмам, збільшенню валютних надходжень і зменшенню
безробіття.
Зокрема, заслуговує на увагу діяльність урядових структур США із
підтримки експорту товарів, капіталу та послуг, а також захисту інтересів
американських компаній і банків на зовнішніх ринках.
Така діяльність перетворюється на найважливіше державне завдання і є
одним із пріоритетів національної безпеки Сполучених Штатів. Тому в
останні роки на державному рівні відбувається посилення економізації
американської зовнішньої політики. До цього процесу залучається все більше
урядових структур, у тому числі Державний департамент, Національна
економічна рада і Центральне розвідувальне управління США.
Значну роль у зовнішньоекономічній експансії США відіграє
Міністерство фінансів, яке через 400 своїх представників за кордоном
забезпечує американські посольства і бізнес-структури необхідною
інформацією фінансового та економічного змісту. Певну допомогу
компаніям Сполучених Штатів за межами країни надають також
Міністерства торгівлі та сільського господарства, у кожного з яких працюють
за кордоном близько 250 фахівців (Інформаційно-аналітичний бюлетень
КМУ (http://info-kmu.com.ua/2013-10-23-000000pm/article/16615543.html). –
2013. – 23.10).
***

Україна зацікавлена в співпраці з американськими інвесторами, –
Олександр Клименко.
Міндоходів дуже уважно ставиться до інтересів компаній з
американським капіталом, які працюють в Україні. Про це заявив Міністр
доходів і зборів Олександр Клименко під час зустрічі з послом США в
Україні Джеффрі Пайєтом.
«Ми активно співпрацюємо з американськими інвесторами. У нас
налагоджені тісні партнерські стосунки із Американською торгівельною
палатою, яким вдячні за спільну законотворчу роботу. Особливо це
стосується закону про трансфертне ціноутворення, який став дійсно
революційним для України», – зазначив Олександр Клименко.
За словами Міністра, сьогодні Міндоходів створює максимально
комфортні умови для діяльності та розвитку підприємств з американським
капіталом. Так, зокрема, підприємствам відшкодовується податок на додану
вартість в обсягах більших, від заявлених. У 2013 році компаніям з
американським капіталом відшкодовано $320 млн. при заявці $220 млн. При
цьому половину цієї суми підприємства отримали в автоматичному режимі.
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Залученню американських інвесторів в Україну сприятимуть і новації у
податковій та митній політиці, які дозволили підвищити позицію нашої
країни у рейтингу Світового банку. Як відомо, Україна стала топреформатором у світі минулого року, реалізувавши реформи у 8 сферах з 10,
що оцінюються рейтингом. Зокрема, експерти відзначили значне скорочення
часу на виконання податкових зобов’язань (на 101 годину) та вдосконалення
митного адміністрування.
«Хочу вас запевнити, що ми не зупиняємося на досягнутому. Ми
розуміємо, що замало прийняти гарні закони, їх треба реалізувати на
практиці. Тому для нас важливо разом з інвесторами, нашими партнерами
визначити шляхи удосконалення податкової і митної систем, максимального
їх наближення до визнаних стандартів», – підкреслив Олександр Клименко.
Посол США в Україні Джеффрі Пайєт також відзначив позитивну
динаміку України у сфері податкової та митної політики. За його словами,
Україна має значний потенціал та людські ресурси для реалізації подальших
заходів (Територіальні органи Міндоходів в Одеській області
(http://od.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/118046.html). – 2013. – 31.10).
***

Відкриття інформації про власників українських компаній
забезпечить сприятливий інвестиційний клімат у державі. Особливо
важливо це знати тим, хто стикається з новими контрагентами. Їм вкрай
необхідна інформація, коли зареєстроване підприємство, яким є його вид
діяльності, яким є склад засновників, і взагалі чи існує воно – це
підприємство. Поява у вільному доступі такої інформації дозволить
перевіряти надійність контрагента. Так прокоментувала Міністр юстиції
України Олена Лукаш Наказ Міністерства юстиції № 1283/5 «Про
затвердження Змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Під час ефіру на Першому каналі Національної радіокомпанії вона
зазначила, що спрощення населенню доступу до інформації у новому
форматі стане зручним для користування: не треба писати запитів та
сплачувати кошти.
Відповідаючи на запитання щодо переведення в електронний формат
архівних документів з БТІ, Олена Лукаш зазначила: «Ми очікуємо
найближчим часом ухвалення Верховною Радою Закону, який дозволить
безкоштовно передати дані про наші майнові відносини з БТІ до
Укрдержреєстру, бо на сьогодні в Укрдержреєстрі є тільки те, що громадяни
внесли туди за останні два роки. Решта даних все ще зберігається у Бюро
технічної інвентаризації. І тому ми чекаємо зворотної реакції від
парламентарів»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246785626&cat_id=2
44277212). – 2013. – 23.10).
***
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Податкові пільги для інвесторів залучать іноземний капітал до
Севастополя.
Уряд України обіцяє державну підтримку при реалізації інвестиційних
проектів. Відповідний законопроект вже розглянутий у Верховній Раді.
Закон «Про інвестиційну діяльність» планується доповнити переліком видів
державної підтримки. Зокрема, мова йде про податкові пільги з податку на
прибуток та ввізному миту. Другий законодавчий акт, у який будуть внесені
зміни, – це Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності в
пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».
Визначено перелік пріоритетних галузей економіки та найважливіших
напрямків діяльності в рамках цих галузей. Підсилюються вимоги до
виконання проектів зі створення або реконструкції великих підприємств. Ці
міри будуть стимулювати реалізацію проектів, які повинні забезпечити
технічне та технологічне відновлення реального сектора економіки,
зменшити
енергетичну
залежність,
сприяти
впровадженню
високопродуктивних енерго- і ресурсозберігаючих процесів.
Крім того, Митним кодексом передбачене звільнення до 1 січня 2018
року від обкладання ввізним митом устаткування та комплектуючих до
нього, ввезених до України. При цьому повинне дотримуватися умова, що це
– не підакцизні товари, виготовлені в строк не більше трьох років до моменту
державної реєстрації інвестиційного проекту, раніше не використалися, а
також не вироблялися та не мають аналогів в Україні.
По даним управління статистики Севастополя обсяг прямих іноземних
інвестицій в економіку міста склав більше 179 млн дол. США, у тому числі
акціонерний капітал із країн Європейського союзу – 131,6 млн дол., із країн
СНД – 28,3 млн дол., з інших країн миру – 19,5 млн дол.
З 33 держав миру, які здійснюють інвестиційні вкладення в
підприємства міста, найбільш вагомими є інвестиційні потоки Кіпру та
Російської Федерації (55,3% і 15,8% від загального обсягу інвестування
відповідно).
Значна частка прямих іноземних інвестицій у м. Севастополь
спрямований у підприємства транспорту, складського господарства,
поштової та кур’єрської діяльності (35,1% у загальному обсязі),
промисловості (28,9%) і в будівельні підприємства міста (13,6%)
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
м.
Севастополі
(http://sev.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/115999.html). – 2013. – 18.10).
***

Віктор Чернявський: «Сумська область посідає третє місце в
Україні за темпами зростання обсягу прямих іноземних інвестицій».
«На виконання завдань та доручень Президента України Віктора
ЯНУКОВИЧА завдяки активній співпраці влади та бізнесу ми забезпечуємо
сталий розвиток економіки регіону. Влада створює комфортні умови для
ведення бізнесу та залучення іноземних інвестицій», – зазначив перший
заступник голови облдержадміністрації під час засідання робочої групи
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сталого економічного розвитку, бізнес-клімату, інвестицій, міжнародної
інтеграції і співпраці Регіонального комітету з економічних реформ.
За його словами, реалізація інвестиційних проектів дозволила залучити
в економіку області 422,2 мільйона доларів США прямих іноземних
інвестицій, що на 9,3% більше обсягів на початку року.
У 2013 році на створення, розширення, реконструкцію та модернізацію
виробничих потужностей, придбання машин, обладнання та їх монтаж
передбачається залучити понад 1 мільярд гривень капітальних інвестицій.
За перше півріччя 2013 року промисловими підприємствами залучено
понад 490 мільйонів гривень власних інвестиційних ресурсів, що у 1,5 раза
більше, ніж минулого року (Сумська обласна державна адміністрація
(http://sm.gov.ua/ru/2012-02-03-07-53-57/4244-sumshchyna-investytsiynopryvablyvyy-rehion.html). – 2013. – 18.10).

РЕЙДЕРСТВО: думка експерта
Олександр Дічек,
голова Комісії УСПП з питань економічної безпеки
суб’єктів господарювання і захисту інвестицій

Рейдерство в Україні: реалії ринкової економіки або економічний
тероризм?
Останніми роками в Україні почастішали суспільно небезпечні дії,
пов’язані з силовим протиправним захопленням підприємств різної
організаційно-правової форми, які в народі йменуються як «рейдерство». За
даними Українського союзу промисловців і підприємців в країні діє 35-50
спеціалізованих рейдерських груп, що складаються з досвідчених юристів і
економістів. Кількість рейдерських атак в рік перевищує 3000, а їх
результативність складає більше 90%. Збитки від рейдерських захоплень
оцінюється в 3-5 млрд. доларів щорічно, а середньостатистична норма
прибутку рейдерів складає сотні відсотків.
Рейдерством прийнято вважати як звичайне, недружнє поглинання
об’єктів власності, так і відверте, бандитське, інколи навіть силове
захоплення підприємства. В правовому полі України досі відсутнє офіційне
визначення цього явища. У Міністерстві внутрішніх справ України його
трактують як силове захоплення спірних підприємств, у тому числі,
виконання судових рішень на користь тих або інших власників. Але вкрай
складно встановити, чим застосування сили в процесі привласнення чужої
власності відрізняється від інших видів злочинів, передбачених
Кримінальним кодексом України. Представники Служби безпеки України
вважають рейдерство протиправним захопленням акціонерних товариств, у
тому числі з державною долею власності, іншими комерційними
структурами за допомогою міноритарних акціонерів. У таких випадках,
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подібна протиправна схема оволодіння акціонерними товариствами, що
супроводжена силовими захопленнями адміністративних приміщень і зміною
керівництва, розглядається як окремий вид економічного злочину.
Генеральна Прокуратура України визначає рейдерство як злочинну
діяльність організованих злочинних угрупувань з привласненням чужої
власності шахрайським шляхом з використанням неправомірних судових
рішень і за участю корумпованих чиновників.
Про масштаби рейдерства в Україні свідчить той факт, що об’єктами
рейдерських атак виступають великі компанії, де утримувачем контрольного
пакету акцій є держава. Останніми роками з подібними проблемами
зіткнулися такі підприємства, як АСК «Укррічфлот», Херсонський морський
порт, «ДонНИИчермет», завод по виробництву інсуліну «Індар», такий гігант
української промисловості, як ВАТ «НВП «Сатурн» (один з розробників
комплексів далекої радіотехнічної розвідки «Кольчуга») і багато інших.
Ситуація, що склалася, дозволяє стверджувати: рейдерство стає загрозою
національної безпеки і може бути порівнянне до економічного тероризму.
Явища рейдерства і тероризму мають ряд схожих ідентифікаційних
ознак. Під тероризмом в найширшому значенні розуміють акти насильства
або загрозу насильством, мета яких – вселити страх і змусити діяти (чи
утриматися від дій) в потрібному терористам напрямі. Дане визначення
містить такі характерні особливості даного феномену, як: 1) застосування
насильства або загроза насильства; 2) страх, жах, безвихідь; 3) інтереси
терористів.
Названі ознаки повною мірою властиві і проявам тероризму у сфері
економіки, і рейдерству, пов’язаному з силовим захопленням, що дозволяє
вважати ці злочини тотожними. Загальним у них також є те, що і
економічний тероризм, і рейдерство – небезпечні соціально-економічні
явища.
Відмінність суті рейдерства і тероризму полягає лише в одному.
Терористи, використовуючи ЗМІ, прагнуть створити високу амплітуду
громадського резонансу, і посіяти паніку, страх в серцях великої кількості
людей. Їх товар і бізнес – страх. Рейдери навпаки бояться широкого
розголосу і ЗМІ. Інформування громадськості є дієвим бар’єром на шляху
рейдерів, адже про факт силового захоплення стає відомо не лише звичайним
громадянам, але і чиновникам, у тому числі – найвищого рівня.
Міжнародні експерти визнають, що сьогодні жодна країна у світі не
захищена від терористичних актів. Цю тезу, на жаль, можна екстраполювати
і на сферу економіки, стверджуючи, що сьогодні жодна економічно
приваблива компанія в Україні не може бути захищена від рейдерської атаки.
…Для ефективної протидії рейдерству потрібна система заходів, серед
яких треба виділити наступні, найбільш важливі. Передусім – це принципова
політика вищого керівництва держави, спрямована на усунення причин, що
породжують силові варіанти переділу власності; вдосконалення законодавчої
бази; реформування судової системи з відповідною корекцією
процесуального права; впровадження міжнародних стандартів боротьби з
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протиправними поглинаннями; активна участь широкої громадськості і ЗМІ у
вирішенні даної проблеми (Сайт Українського союзу промисловців і
підприємців (http://www.uspp.org.ua/interview/30.reyderstvo-v-ukraini-realiirinkovoi-ekonomiki-abo-ekonomichniy-terorizm.htm).

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Быть информированным означает иметь много денег.
Жак Аттали (французский экономист,
первый руководитель Европейского Банка
Реконструкции и Развития)

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій
розглянув проект закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні
положення» Податкового кодексу України щодо особливостей
оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції.
Метою законопроекту (реєстр.№ 2063) є створення базових економічних
умов для формування конкурентоспроможності та розвитку в Україні
індустрії програмної продукції.
Голова Комітету Валерій Омельченко зазначив, що було підготовлено
доопрацьовану редакцію законопроекту та виправленні недоліки із
врахуванням позицій Головного науково-експертного управління ВРУ, КМУ
та інших ЦОВВ.
«Доопрацьовані норми законопроекту, по-перше, встановлюють
особливості оподаткування не тільки для суб’єктів індустрії програмної
продукції екстерриторіально, але й для науково-дослідних підприємств
учасників національного проекту «Технополіс»; по-друге, всі преференції,
передбачені на тимчасовій основі, в режимі особливостей оподаткування;
також законопроектом передбачено чіткий перелік дозволених видів
діяльності та перелік професій, що мінімізує ризик зловживань та
використання преференцій непрофільними суб’єктами. Також проектом
передбачено значно жорсткіший режим адміністрування» – пояснив член
Виконавчого комітету Українського товариства фінансових аналітиків Віктор
Галасюк.
Членами Комітету було прийнято рішення рекомендувати Комітету з
питань податкової та митної політики, який визначений головним з
опрацювання законопроекту, подати до Верховної Ради доопрацьований
законопроект із врахуванням зауважень та пропозицій авторів законодавчої
ініціативи
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/83506.html). – 2013. –
10.10).
***
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Принятие законопроекта об отключении краденых мобильных
телефонов сделает бессмысленным такой вид преступления. Об этом
рассказали в пресс-службе Украинского государственного центра
радиочастот ( http://tech.obozrevatel.com/news/39501-zakon-ob-otklyucheniikradenyih-mobilnikov-sdelaet-ih-krazhi-bessmyislennyimi.htm).
В случае принятия документа краденые терминалы операторы прекратят
обслуживать. Подключить их можно будет только после возвращения
законному владельцу.
Напомним, в апреле на рассмотрение Верховной Рады был внесен
проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О
телекоммуникациях»
относительно
противодействия
незаконным
завладением мобильными телефонами». Документ предлагает блокировать
краденые мобильные телефоны.
Практика отключения «серых» аппаратов уже применяется в
Великобритании, Австралии, Франции и ряде других стран.
Так, в мае запрет на использование незарегистрированных мобильных
телефонов ввели в Азербайджане. Теперь использование мобильных
телефонов, не прошедших регистрацию в базе данных IMEI-кодов,
невозможно. Также в стране появился «черный список», куда вносят
краденные мобильные телефоны и устройства с «клонированными» IMEIкодами. Туда же попадают IMEI-коды мобильных телефонов, украденных в
других странах. Работа таких аппаратов в операторских сетях будет
невозможна.
Также в октябре крупнейшие операторы мобильной связи Канады
начали автоматически блокировать мобильные устройства, IMEI которых
значатся в базе Ассоциации GSM-связи (GSMA) утерянными или
украденными.
Украина также технически готова к блокированию краденых мобильных
телефонов. Единственное препятствие этому – отсутствие законодательного
решения (Обозреватель (http://tech.obozrevatel.com/news/39501-zakon-obotklyuchenii-kradenyih-mobilnikov-sdelaet-ih-krazhi-bessmyislennyimi.htm). –
2013. – 22.10).
***

Банкиры бьют тревогу, так как все чаще обнаруживают скиммеры
-устройства, которые копируют данные с таких карточек. Это позволяет
преступникам изготавливать свои карты-двойники и забирать деньги со
счетов других. Как стало известно «Вестям», за 9 месяцев этого года выявили
246 скиммеров, что в 3,4 раза больше, нежели в 2012 году, и в 5 с половиной
раз – чем в 2011 году.
Рост такой карточной преступности объясняется не только
активизацией украинских преступников. Как рассказал А. Карпов, директор
межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» Украины, в
стране разворачивают свою деятельность «гастролеры» – мошенники из
Болгарии и Румынии. Чаще обворовывают счета киевлян и жителей
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Одесской, Херсонской, Николаевской областей. По словам банкиров, реже
деньги похищают с карточек среднего и низкого класса. Чаще обворовывают
Gold, Platinum, Infinite, Premium, так как здесь высшими являются лимиты на
снятие наличных, и часто присутствуют большие кредитные лимиты.
Как удалось разузнать экспертам постоянного раздела «Новости
Украины» издания «Биржевой лидер», мошенники используют 3 приема для
грабежей. Классический и первый из них: считывание необходимой
информации о карте с помощью накладки на приемник карты и клавиатуру
банкомата и последующая подделка пластика. А также существует два
новых. Это установка специальной заглушки (в основном, наклейки из
скотча) именно в той части банкомата, которая купюры выдает: не получив
наличные человек уходит, а мошенник, быстро сняв заглушку, забирает все
его деньги. Кроме этого, начали появляться специальные устройства,
которые грабят не конкретно взятые счета, а сами же банкоматы. При
помощи некоего электрического импульса банкомату внушается, что в него
уже попала карта, и он быстро выдает деньги.
Намного сложнее вернуть украденное именно во втором случае.
Потому что если даже владелец карты не успел забрать свои деньги в
банкомате, а это сделал за него преступник, то все равно банк уже провел
списание с его счета. Как сказал А. Романчук, занимающий пост
председателя правления Украинского процессингового центра, весьма
сложно доказать, что тот человек, который подошел следующим к
банкомату, не является товарищем первого и не забрал деньги по его
просьбе.
Неофициально многие финансисты признают, что на текущий момент
видеокамерами оборудовано меньше половины их банкоматов. А. Карпов
отметил, что МВД уже давно просит Нацбанк официально обязать
финучреждения устанавить камеры во всех банкоматах. Но в НБУ так и не
решились на эту меру, так как она выльется в серьезные затраты для многих
банков (UAINFO (http://uainfo.org/yandex/208957-vorovstvo-s-bankovskihkart-s-pomoschyu-skimmerov-v-ukraine-vyroslo-v-razy.html). – 2013. – 17.10).
***

В Украине после тщательных проверок разрешили ввоз и продажу
«умных» часов Samsung Gear. Устройство было исключено из списка
«шпионских», его продажи в Украине стартуют уже в начале ноября,
сообщает корреспондент «proIT» со ссылкой на пресс-службу сети гаджетов
и аксессуаров «Цитрус».
Из-за наличия незаметной камеры, процесс легализации данного гаджета
в Украине затянулся на определенный период и подошел к финалу только
сейчас. Однако часы были разрешены к использованию в Украине и появятся
в продаже 1 ноября по цене от 3500 грн.
Стоит отметить, что нашумевшие очки Google Glass до сих пор так и не
получили разрешение на ввоз и использование в Украине.
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Как уточнили в «Цитрусе», на данный момент в Украине
легализированы «умные» часы только одного производителя — Samsung, а
все остальные подобные гаджеты находятся под запретом (proIT
(http://proit.com.ua/news/technology/2013/10/22/122217.html). – 2013. – 22.10).
Зарубіжний досвід
Європарламент підтримав законопроект щодо захисту персональних
даних. Документ прийнятий у відповідь на оприлюднення інформації про
масштабний збір електронних даних спецслужбами США та Великобританії,
що стало відомо завдяки документам Сноудена. Тепер він має пройти
узгодження урядами країн ЄС.
Євродокумент покликаний обмежити передачу персональних даних
американським корпораціям.
Під час голосування 21 жовтня євродепутати підтримали законопроект,
який стане підґрунтям для подальших переговорів між урядами 28 країн ЄС.
Раніше документ був заблокований майже на два роки через тиск США.
Згідно із новими правила, американські компанії, що надають датапослуги у Європі, але не мають там представництв, змушені будуть
отримувати спеціальний дозвіл перед тим, як передавати та зберігати
інформацію у США, де до неї зможе отримати доступ АНБ. Невиконання цієї
умови потягне значні штрафи.
«Це рішення є проривом у законодавстві про захист даних у Європі й
показує, що відповідає викликам цифрової ери. Даний закон представляє
всеохоплюючі правила ЄС щодо захисту даних, заміняючи сьогоднішнє
розмаїття національних актів», – сказав лобіст закону, представник
німецьких зелених Жан-Філіп Альбрехт (Jan-Philipp Albrecht).
Проте довгий процес узгодження регуляторних норм може суттєво
змінити документ до того, як він увійде в силу. Очікується, що новий закон
буде погоджено до наступної весни й почне діяти до 2016 року.
Законопроект підтримують як політики, так й інтернет-компанії та медіа.
Прикметно, що в інтерв’ю Spiegel щодо захисту даних Єврокомісар з
питань цифрових планів (European Commissioner for Digital Agenda) Нілі
Кроес (Neelie Kroes) заявила: «Коли в 1970-х я була членом голландського
уряді і мала справу із спецслужбами, мене попередили не обговорювати по
телефону дражливі питання. Тому в такому випадку я завжди зустрічаюся
віч-на-віч. І коли люди публікують інформацію про себе на Facebook, а потім
просять мене захистити їхню приватність, я відповідаю: «Майте
відповідальність!» Люди не повинні бути наївними, думаючи, що їхні дані в
мережі є захищеними. Вони повинні їх захищати самі». Нілі Кроес одна з
тих,
хто
підтримує
запропонований
документ
(mediasapiens
(http://osvita.mediasapiens.ua/material/24045). – 2013. – 22.10).
***
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Норми захисту даних в інтернеті мають у ЄС стати єдиними для
всіх країн та жорсткішими. Цього хочуть європарламентарії. Утім, чимало
компаній виступають проти, пише Мартін Кох у матеріалі для DW
(http://ua.korrespondent.net/dw/1617860-es-hoche-zhorstkishe-zahishchati-dani-vinterneti).
Такі інтернет-гіганти, як Facebook і Google у майбутньому можуть бути
змушені обережніше поводитися з даними своїх користувачів у Європі, крім
того, норми захисту інформації мають бути спільними для всіх країн ЄС.
Саме на це спрямований проект нової постанови, яку 21 жовтня схвалив
комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх
справ голосами більшості представників усіх фракцій.
Це стало своєрідною реакцією на ще минулорічний заклик Єврокомісії
щодо більшої безпеки даних. Утім, для здійснення реформи у цій сфері
потрібно подолати чимало перепон, адже відповідні пропозиції ще мають
підтримати усі країни-члени ЄС та Єврокомісія.
Фахівці не сумніваються в необхідності якомога швидшого
запровадження жорсткіших правил у царині захисту даних. Адже віртуальна
реальність нині така, що користувачів часто майже непомітно змушують
передавати свої дані далі. Адже рідко хто читає складені, як правило,
юридичною мовою й написані дрібним шрифтом умови контрактів.
Крім того, підприємства, головні офіси яких розташовані не в Євросоюзі,
можуть елегантно обходити європейські норми, що стосуються захисту
даних. Або вони підшукують собі в ЄС якусь країну, де діють найвільніші
правила у цій сфері. Саме тому улюбленими адресами для офісів фірм стали
Ірландія та Великобританія.
Нові приписи ЄС стосовно захисту даних можуть змінити цю ситуацію,
адже вони мають бути єдиними для всіх. Пропозиції комітету
Європарламенту передбачають, що користувачам стане легше знищувати
свої особисті дані. Крім того, вони мають явно давати згоду на те, які з їхніх
даних компанії можуть зберігати. Користувачі також матимуть право
дізнаватися, яким фірмам, відомствам чи спецслужбам надавалися їхні дані.
На думку уповноваженого з питань захисту даних німецької землі
Шлезвіг-Гольштейн Тіло Вайхерта, ці заходи є кроком у правильному
напрямку. Адже користь від цього матиме у першу чергу звичайний інтернеткористувач. «Він тоді матиме кращі можливості для реалізації своїх прав і
кращої державної підтримки через наглядові відомства, об’єднання
споживачів і також через судові інстанції», – каже Вайхерт.
Заплановані європарламентаріями новації вітає і Беньямін Берґеманн з
об’єднання захисту прав споживачів Digitale Gesellschaft. Він особливо
хвалить пункт про мобільність даних. «Це означає, що я мої дані від одного
онлайн-сервісу можу переносити до іншого. Якщо, скажімо, я більше не хочу
бути в твіттері, компанія має передати мені всі мої дані контактів у доступній
електронній формі так, щоб я міг з ними змінити сервіс». Адже нині, за його
словами, чимало користувачів не відмовляються від своєї активності у
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соціальних мережах, щоб не втратити друзів і всі особисті дані та не бути
змушеними знову починати все з нуля.
Утім, є і критичні зауваження до нових пропозицій. Вони, наприклад, не
унеможливлюють відстеження інформації про поведінку і вподобання
користувачів і їхні інтереси під час пошуку у мережі. Цей так званий
«трекінг» дозволяє компаніям підбирати покази реклами відповідно до
інтересів інтернет-користувачів: певна реклама спливає знову і знову, навіть
коли користувач уже перебуває на тематично інших сайтах.
За словами Берґеманна, саме цю на перший погляд цілком невинну
інформацію обробляла та оцінювала шпигунська програма XKeystore
американської спецслужби NSA.
Тим часом у сфері торгівлі інтернет-даними обертаються мільйони.
Пошукові машини, такі як лідер ринку Google чи соціальні мережі на кшталт
Facebook і twitter генерують невичерпний резервуар даних, які можна
прибутково продавати. Так, концерн Google у третьому кварталі цього року
одержав з обороту у майже 15 мільярдів американських доларів чистий
прибуток у вигляді трьох мільярдів.
Саме цей гігант-пошуковик дуже часто опиняється під вогнем критики,
оскільки він автоматично передає дані своїх користувачів до інших
підрозділів компанії, наприклад, до власної соціальної мережі концерну
Google+.
Тим більше дивує, що нині особливо жорстко проти запровадження
суворіших правил у сфері захисту даних виступають не лобісти таких китів
інтернет-ринку, як Google, Facebook чи інших інтернет-гігантів. «Це
насамперед цілком традиційні моделі, такі як торгівля адресами потенційних
клієнтів, крім того, банки та страхові компанії, зацікавлені в тому, щоб
дізнатися якомога більше про платоспроможність своїх клієнтів», – каже
Беньямін Берґеманн з Digitale Gesellschaft.
Чим сильніше буде захищена приватна сфера, тим складніше буде цим
компаніям діставатися до «коштовних» даних про споживачів. За словами
Берґеманна, хоча Facebook та Google це теж стосується, але вони працюють з
даними, одержавши на це згоду своїх клієнтів.
Утім, фахівці у сфері захисту даних переконані, що запровадження
жорстких правил важливе для громадян, адже вони знатимуть, куди і з чим
звертатися, а компанії боятимуться, що справді можуть бути застосовані
драконівські штрафи.
У проекті директиви найвищим штрафом вказано 5 відсотків від річного
обороту фірми або 100 мільйонів євро. Це завелика сума навіть для інтернетгігантів (Корреспондент.net (http://ua.korrespondent.net/dw/1617860-eshoche-zhorstkishe-zahishchati-dani-v-interneti). – 2013. – 22.10).
***

Ведущий немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche
Telekom предложил ввести национальную маршрутизацию Интернета.
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Под этим техническим термином скрывается следующая инициатива:
коммуникация между Интернет-пользователями Германии должна
осуществляться только внутри страны. Данные между двумя пользователями
в Германии не должны переправляться через другие страны, как это
происходит сегодня.
Для реализации этой идеи Deutsche Telekom предлагает проложить
внутринациональные маршруты для электронной почты, а затем, и для всего
Интернет-трафика. Проект ставит перед собой задачу избежать попадания
данных в руки иностранных спецслужб.
Deutsche Telekom предполагает, что в дальнейшем национальную
маршрутизацию Интернета можно будет распространить на страныучастницы Шенгенского соглашения.
Немецкие эксперты пока что воспринимают идею концерна скептически.
Многие из них уверены, что Deutsche Telekom поддался паническим
настроениям, которые царят в западном обществе после серии откровений
бывшего агента ЦРУ Эдварда Сноудена (Edward Snowden).
Кроме того, экспертов пугает, что для реализации плана, предложенного
Deutsche Telekom, стране придѐтся отказаться от действующего принципа,
согласно которому данные всегда передаются по самому быстрому и
дешѐвому пути.
Кроме того, чтобы национализировать трафик, государству понадобится
изыскать дополнительные инвестиции в инфраструктуру, а это отразится на
стоимости
пользования
Интернетом
(InternetUA
(http://internetua.com/germaniya-ne-hocset-otpravlyat-internet-dannie-zarubej).
– 2013. – 24.10).
***
Компания LETA провела масштабное исследование с целью
определения уровня осведомленности в области информационной
безопасности среди сотрудников российских компаний. Результаты
исследования позволили выявить низкий уровень знаний респондентов в
области ИБ, несоблюдение простейших правил защиты информации,
высокий
риск
проникновения
в
корпоративную
сеть,
утечки
конфиденциальных данных и убытков, связанных с этим. Кроме того,
каждый пятый респондент признался, что готов за вознаграждение передать
третьим лицам конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ.
Специалистам, отвечающим за информационную безопасность в
организациях, определенно есть о чем беспокоиться. Степень
осведомленности в этой области сотрудников российских компаний
оставляет желать много лучшего – половине опрошенных вообще никогда не
сообщали о правилах защиты информации. Остальные были ознакомлены с
соответствующими требованиями безопасности только однажды – при
поступлении на работу, и лишь 14 процентов респондентов регулярно
проходят инструктаж по информационной безопасности.
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При этом степень риска достаточно велика: 2 из 3 участников опроса
говорят, что посещают потенциально опасные сайты с рабочего компьютера.
Исследование показало, что большинство пользователей не осознает
угрозы взлома корпоративной сети через электронную почту: 85%
ответивших на вопросы исследования сообщили, что открывают письма от
незнакомых отправителей. Также есть риск утечки данных – 60%
респондентов пересылают корпоративную информацию на личные почтовые
ящики, чтобы поработать с ней из дома.
Некоторые результаты исследования не самым лучшим образом
характеризуют работу не только специалистов по информационной
безопасности, но и менеджеров по персоналу: 37% участников опроса
рассказали, что используют рабочую почту для ведения личной переписки.
Зачастую работники не соблюдают и самых элементарных правил
безопасности. Так, 25% пользователей никогда не блокируют свой
компьютер, покидая рабочее место. Таким образом, каждый четвертый
сотрудник оставляет открытым доступ к корпоративной информации кому
угодно, в том числе и посторонним людям.
Треть сотрудников хранит пароли на листке бумаги или в файле на
рабочем столе своего компьютера. Функцией «Запомнить пароль»
пользуются 11% опрошенных. Причем речь идет не только о паролях для
почты – в каждой компании есть системы или базы данных, доступ к
которым имеет ограниченное количество сотрудников.
Каждый третий респондент использует один пароль для всех случаев
жизни, что может сильно облегчить злоумышленникам задачу по
проникновению в корпоративную сеть.
Более 60% респондентов не защищают свои смартфоны паролем. Ввиду
того, что все больше сотрудников используют мобильные устройства в
рабочих целях, смартфоны могут стать еще одним каналом утечки данных.
Результаты опроса LETA показывают, что 8 из 10 пользователей не
уничтожают носители, содержащие корпоративную информацию. При этом
бумажные или электронные носители – один из самых распространенных
каналов утечки данных. С завидной частотой конфиденциальная информация
становится достоянием общественности или злоумышленников после того,
как работники отправляют ее в мусорное ведро, а в США суды оправдывают
компании, извлекающие промышленные секреты из мусора конкурентов: все,
что выброшено сотрудниками, признается ненужным организации. В России
тоже нередки случаи утечки персональных данных и конфиденциальной
информации, особенно на бумажных носителях.
В исследовании приняли участие более 1100 офисных работников 25-50
лет из нескольких сотен российских компаний различных сфер деятельности.
Анонимный опрос проводился среди сотрудников, в круг рабочих задач
которых не входят вопросы, связанные с информационной безопасностью.
Исследование было проведено в августе-сентябре 2013 года (InternetUA
(http://internetua.com/30--ofisnih-sotrudnikov-rassekretyat-konfidencialnuuainformaciua-kompanii-za-voznagrajdenie). – 2013. – 23.10.
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ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Международный валютный фонд рекомендовал Украине отложить
внедрение норм Налогового кодекса, которые предусматривают
снижение с начала 2014 года некоторых налогов.
Об этом говорилось во время встречи с руководством и членами
парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики,
сообщает пресс-служба комитета Рады.
«Глава миссии МВФ в Украине Николай Георгиев и представитель
МВФ в Украине Жером Ваше считают необходимым перенести
запланированное на 2014 год снижение ставок НДС и налога на прибыль», –
говорится в сообщении.
В свою очередь, глава комитета Виталий Хомутынник отметил, что в
случае, если такие предложения поступят от правительства, комитет готов их
рассмотреть, учитывая сложные прогнозы доходной части бюджетов на 2014
год. Он не исключает, что подобный законопроект может получить
поддержку большинства депутатов.
Налоговый кодекс предусматривает снижение с 2014 года ставки НДС
до
17%,
налога
на
прибыль
–
до
16%
(КИД
(http://zadonbass.org/news/society/message_71803). – 2013. – 28.10).
***

Україна та ЄС напрацьовуватимуть варіанти співробітництва в
межах формування глобальної системи автоматичного обміну
податковою інформацією. Про створення робочої групи з цього питання під
час зустрічі домовилися Міністр доходів і зборів України Олександр
Клименко та Комісар ЄС з питань оподаткування і митного союзу, аудиту і
боротьби з шахрайством Альгірдас Шемета, який перебуває з робочим
візитом у Києві.
Нагадаємо, що створення відповідної системи передбачене у Плані
боротьби з розмиванням оподатковуваної бази і переміщенням прибутку
(Action plan on BEPS), який був представлений ОЕСР та затверджений у
вересні 2013 року на самміті голів держав G20 у Санкт-Петербурзі. У Плані
передбачена заміна діючих зараз двосторонніх угод про обмін інформацією
загальною конвенцією, що створить додаткові можливості для боротьби з
виведенням прибутків з оподаткування.
«Проблема розмивання податкової бази надзвичайно актуальна як для
Європи, так і для України. За нашими підрахунками, до офшорів та
низькоподаткових юрисдикцій тільки в цьому році з-під оподаткування в
Україні було виведено понад 33 млрд.грн. Ми вітаємо амбітний і всебічний
план BEPS, вважаємо, що він дозволить створити додаткові можливості для
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боротьби з виведенням прибутків з оподаткування. Україна готова
приєднатися до його реалізації», – заявив Олександр Клименко.
Зі свого боку Альгірдас Шемета підкреслив, що зараз, напередодні
запланованого підписання Угоди про Асоціацію, «гарний час для України
приєднатися до глобальних процесів боротьби з розмиванням бази
оподаткування та переміщення прибутку відповідно до стандартів ЄС та
плану BEPS».
Міністр Клименко поінформував, що в Україні був прийнятий та
імплементується у практику закон про трансфертне ціноутворення, зроблені
відповідні кроки для набуття членства держави у Глобальному форумі з
прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. Окрім цього,
ведеться робота щодо запровадження міжнародного обміну інформацією із
низкою офшорних юрисдикцій, в т.ч. Белізом, Британськими Віргінськими
островами, Бермудськими островами, Арубою та іншими.
Під час зустрічі сторони також обговорили поточне виконання Плану
дій Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС у митній та податковій сферах.
Міністр Клименко підкреслив, що Україна неухильно дотримується
Дорожньої карти з імплементації Рамкової стратегії митного співробітництва
між Україною та ЄС на 2012 – 2014 роки.
«Ми плануємо продовжувати практичний діалог з ЄС для реалізації
пріоритетів Стратегії, зокрема, запровадженні Уповноваженого економічного
оператора, поліпшення фактичних процедур співпраці і координації в межах
інтегрованого управління кордонами, налагодження механізмів обміну
митною інформацією», – підкреслив Міністр.
Крім того, Україна працює над підготовкою «дорожньої карти» для
приєднання до конвенцій ЄС «Про спрощення формальностей у торгівлі
товарами» і «Про процедуру загального транзиту».
«Ми зацікавлені у синхронізації системи гарантування сплати митних
платежів при здійсненні транзитних перевезень із практикою країн-членів
ЄС, працюємо над імплементацією відповідних стандартів ЄС в національне
законодавство України», – зазначив Олександр Клименко.
Зі свого боку Альгірдас Шемета наголосив на важливості забезпечення
належного управління у сфері
оподаткування, зокрема, прозорих та
ефективних механізмів відшкодування ПДВ.
Міністр Олександр Клименко повідомив, що на поточний момент
стабілізувалася позитивна тенденція, коли обсяги відшкодування ПДВ
випереджають заявку від бізнесу. Так, станом на 1 жовтня підприємствам при
заявці в 39 млрд. грн. відшкодовано ПДВ на суму майже 42,8 млрд. грн. При
цьому компаніям з європейським капіталом відшкодовано 14,7 млрд. грн., що
на 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Половину
відшкодування (7,3 млрд.грн.) компанії з європейськими інвестиціями
отримали в автоматичному режимі. Прес-служба Міндоходів (Територіальні
органи Міндоходів у Житомирській області (http://zt.minrd.gov.ua/mediaark/news-ark/116367.html). – 2013. – 21.10).
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***

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегічний план розвитку
Міністерства доходів і зборів до 2018 року.
Цим документом визначено комплекс з восьми стратегічних напрямів
розвитку Міністерства, які деталізовані за конкретними стратегічними
цілями, алгоритмами та строками їх виконання.
Відповідно до Стратегії, у найближчі п’ять років робота Міндоходів
буде спрямована на вдосконалення податкових і митних сервісів, розвиток
партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, активізацію міжнародної
торгівлі за рахунок оптимізації митного регулювання, боротьбу з корупцією
та «тіньовим» сектором економіки, запровадження сучасної IT-функції у
роботу органів доходів і зборів.
Зокрема, Міністерство планує за результатами аналізу очікувань
платників і міжнародного досвіду запровадити
низку
найбільш
затребуваних послуг та сервісів для кожного з сегментів платників, у першу
чергу, електронних. Наприклад, планується
запровадження сервісу
попереднього заповнення декларацій (e-Filing), розвиток кабінету платника
(e-Taxpayers Files), впровадження сервісу інтернет-платежів для сплати
податків (e-Payments), у тому числі платежів через мобільні пристрої.
У Міністерстві також планують переорієнтувати роботу уже
працюючих
сервісних
центрів
на
надання
усього
комплексу
адміністративних послуг з податкових і митних питань. Увага також буде
приділена розвитку митних пунктів пропуску, забезпечення їх сучасними
технічними засобами митного контролю: GPS-замками, мобільними та
стаціонарними
сканерами,
електронними
вагами,
системами
відеоспостереження та зчитування номерів тощо.
Міністерство й надалі приділятиме увагу вдосконаленню системи
електронного декларування товарів за рахунок зменшення кількості
документів у паперовому вигляді, удосконалення процедури прийняття
електронної митної декларації до оформлення з автоматичним присвоєнням
реєстраційного номеру. Будуть розроблені механізми прийняття
автоматизованого рішення (без участі інспектора митниці) щодо можливості
випуску товарів у обіг, вдосконалена процедура завершення митного
оформлення за попередньою декларацією без доставки вантажів на митницю
призначення та інше.
Задля підвищення ефективності методів протидії мінімізації сплати
податків Міністерство має намір втілити у життя концепцію електронного
аудиту, сформувати ризикоорієнтований підхід до контрольно-перевірочної
роботи з трансфертного ціноутворення.
Стратегією
передбачене
удосконалення
існуючих
методів
попередження і боротьби зі злочинами, пов’язаними з несплатою податків,
зборів, митних платежів та витрачання бюджетних коштів. Для цього будуть
й надалі розвиватися аналітичні функції оперативно-слідчих підрозділів,
побудована сучасна та динамічна ІТ-функція.
76

Важливе місце у стратегічному плані посідають розробка та
впровадження комплексної системи протидії корупції в Міністерстві,
налагодження активної взаємодії із міжнародними організаціями, що
займаються цими питаннями.
Презентуючи Стратегію, Міністр Олександр Клименко запевнив, що
вона буде доведена до усього колективу Міністерства, щоб «кожен
співробітник органів доходів і зборів у кожному регіоні України чітко
усвідомлював свої задачі, алгоритми їх виконання та персональну
відповідальність за результати. Ми розуміємо, що результат роботи усього
Міністерства залежить від якості реалізації ініціатив на місцях. Тому чітко
визначили стратегічні напрями роботи та зони відповідальності кожного
підрозділу та кожного співробітника».
Нагадаємо, Стратегія розвитку Міндоходів розроблялася спільно з
консультантами міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers
та отримала схвальні відгуки від Всесвітньої митної організації (WCO)
(Територіальні органи Міндоходів в Автономній Республіці Крим
(http://crimea.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/116893.html). – 2013. – 24.10).
***

Недостатком
зарегистрированного
в
Верховной
Раде
законопроекта «О повышении социальных гарантий наемных
работников», направленного на борьбу с зарплатами в конвертах,
является стремление распространить эти правила на все предприятия,
независимо от их размера, сферы и места действия. Новые условия могут
стать угрозой для существования малого бизнеса.
Об этом в комментарии ZN.UA рассказала директор Института
демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.
По ее словам, заложенная в документе идея письменного оформления,
а следовательно, и легализации всех трудовых договоров выглядит
привлекательно.
«Это предполагает не только увеличение поступлений в бюджеты
(местные и фондов социального страхования), что само по себе, конечно,
неплохо. Одновременно такая мера усиливает защиту прав работающих: на
случай увольнения (право на пособие, на помощь в трудоустройстве и т.д.),
болезни (право на пособие), выхода на пенсию (учет страхового стажа и
размера взносов), наконец, на оплачиваемый отпуск и компенсации,
связанные с работой в выходные дни и сверхнормативной
продолжительностью рабочего дня», – отметила Элла Либанова.
По ее словам, в контексте защиты прав работающих привлекательно
выглядит и норма, согласно которой работа даже неполный рабочий день
(неделю) не может оплачиваться ниже минимальной заработной платы,
установленной законом.
«Смущает только стремление распространить эти правила на все
предприятия, независимо от их размера, сферы и места действия.
Функционирование малого бизнеса не может регулироваться так же жестко,
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как и крупного, поскольку очень часто малые предприятия работают там и
столько, где и сколько не соглашаются работать собственники крупных и
даже средних предприятий», – подчеркнула эксперт.
«Например, в очень небольшом городке малое предприятие (например,
в сфере обслуживания) работает два-три часа в день, оказывая населению
необходимые услуги. Спрос на эти услуги не позволяет предприятию
работать в полном режиме, но отказ от них тоже нецелесообразен как для
жителей, которым придется ездить в более крупный населенный пункт, так и
для бизнеса. Требование же оплаты труда наемных работников (скорее всего,
речь в таком случае идет об одном человеке) не менее минимальной
зарплаты (со всеми начислениями) неминуемо приводит такое предприятие к
банкротству. Вторым примером такого же рода может быть неполная (в
течение трех-четырех часов ежедневно) занятость одного наемного
работника на нескольких предприятиях — это может быть и бухгалтер, и
уборщица», – пояснила она.
«В результате, желая максимально обезопасить права трудящихся, мы
можем просто уничтожить малый бизнес, который и без того в Украине не
слишком развит. И, соответственно, сократить спрос на рабочую силу и
ухудшить положение экономически активного населения во многих малых
городах и селах», – предостерегла эксперт («Зеркало недели. Украина»
(http://zn.ua/ECONOMICS/iniciativa-deputatov-po-borbe-s-tenevymizarplatami-mozhet-pogubit-malyy-biznes-130804_.html). – 2013. – 13.10).
***

По данным Государственной регистрационной службы Украины, за
последние
два
года
наиболее
популярным
направлением
предпринимательской деятельности была розничная торговля в
неспециализированных
магазинах
преимущественно
продуктами
питания и напитками. Из вновь зарегистрированных предпринимательских
структур — 9876 в 2012 году и 9940 в этом году — определили именно этот
вид своей деятельности как основной.
С начала текущего года в Украине зарегистрировано 9639 физических
лиц-предпринимателей и 301 юридическое лицо, которые планировали вести
бизнес в данной сфере. А вообще этим видом бизнеса в Украине занимаются
больше 6% (159836) всех субъектов предпринимательской деятельности,
зарегистрированных в стране.
При этом эксперты Регистрационной службы отмечают, что
существенные изменения были зафиксированы в сфере розничной торговли с
лотков и на рынках. В этом году зарегистрировано на 18,4% меньше
юридических лиц и физлиц-предпринимателей, который хотят вести этот вид
бизнеса. Например, количество желающих заниматься торговлей с лотков и
на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью уменьшилось на
1738 предпринимателей — с 7474 до 5736.
Показательно,
что
наиболее
позитивную
динамику
продемонстрировали компании, осуществляющие продажи товаров почтой
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или через сеть Интернет и другие виды розничной торговли в
неспециализированных
магазинах.
Количество
зарегистрированных
субъектов
предпринимательской
деятельности
данных
категорий
увеличилось с 2857 в 2012 году до 4686 в текущем (64%).
По мнению экспертов, процессы, которые наблюдаются в розничной
торговле, являются вполне закономерными и предсказуемыми. Они
отражают, что малый бизнес становится все более цивилизованным и
современным (Деловой (http://www.delovoy.zp.ua/prochie/delo/ukrainskijmalyj-biznes-stanovitsya-bolee-sovremennym.html). – 2013. – 16.10).
***

Круглый стол по проблемам малого бизнеса в Украине.
Что стимулирует людей открывать свой бизнес? Что мешает
потенциальному предпринимателю это сделать? Каковы перспективы
развития предпринимательства в Украине в ближайшее десятилетие? Какова
роль микро- и малого бизнеса в решении социальных проблем общества?
На эти и другие актуальные вопросы развития бизнеса искали ответы
спикеры и участники круглого стола «Малый бизнес в Украине: какой у него
шанс стать европейским?», который состоялся 24 октября 2013 года в
конференц-зале Украинского союза промышленников и предпринимателей.
Как отметил в своем докладе генеральный директор компании «Эмвей
Украина» Томаш Мурас, более двух третей украинцев позитивно относятся к
предпринимательству в целом. В Украине 40% опрошенных считают, что
они готовы открыть собственный бизнес. Однако, по статистике, лишь 10%
фактически открывают собственный бизнес. Для большинства украинцев
главной мотивацией в открытии собственного дела является получение
прибыли, т.е. решение финансовых вопросов. В свою очередь, в Европе
статистика опросов свидетельствует о заинтересованности людей в
собственном бизнесе, прежде всего, исходя из необходимости
самореализации, независимости от работодателя, а также возможности
реализовывать собственные идеи, совмещая карьеру и отдых.
Среди преград в развитии бизнеса украинцы отметили страх перед
государственными органами и налоговыми проверками, а также боязнь
потерять все средства к существованию. Такие сложности, как отсутствие
стартового капитала, поддержки членов семьи или же отсутствие идей для
бизнеса участники опроса посчитали второстепенными факторами.
Александр Потимков, первый заместитель Главы Государственной
службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития
предпринимательства, отметил, что процедура получения
финансовой
помощи из госбюджета настолько усложнена, что в процессе сбора всей
необходимой документации проходит календарный год, и финансирование за
текущий год можно получить лишь в декабре этого года. Спикер обратил
внимание на незаинтересованность депутатов и чиновников в упрощении
отдельных процедур осуществления предпринимательской деятельности в
Украине.
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Об источниках денежных средств для стартап-проектов, в том числе за
счет банковского кредитования, рассказал Сергей Мамедов, исполнительный
директор Независимой ассоциации банков Украины, глава Правления АБ
«Укргазбанк». Докладчик подчеркнул, что банковская система чрезвычайно
заинтересована в кредитовании сегмента микро-, малого и среднего бизнеса,
для чего разрабатывается ряд специальных программ, в том числе
кредитование франчайзинговых бизнес-планов. Статистика структуры
кредитов банков свидетельствует о том, что предприниматели полностью
погашают задолженность по кредитам, то есть процент невозврата кредитов
минимален.
Заведующий кафедрой сектора денежно-финансовой стратегии
Национального института стратегических исследований Украины Алексей
Молдаван рассказал об опыте государственной поддержки МСБ в странах
Европы. Среди распространенных методов стимулирования развития малого
бизнеса в Европе применяются упрощение налогообложения, введение
фиксированных ставок налогов по отдельным видам предпринимательской
деятельности, рассрочка по уплате налогов в бюджет, а также компенсация
отдельных видов расходов. Некоторые инструменты внедрены и в Украине,
отметил докладчик, в том числе упрощенная система учета и
налогообложения.
Выступление Николая Бузинского, главы Федерации работодателей
Черновицкой области, руководителя Регионального фонда поддержки
предпринимательства в Черновицкой области было посвящено проблематике
существующей поддержки государством малого бизнеса в Украине. Также с
докладами выступили Александр Романишин, старший менеджер компании
Ernst&Young, Наталия Бандера, менеджер программы BAS Европейского
банка реконструкции и развития в Украине, Светлана Черкай, член
правления «Piraeus Bank».
В процессе дискуссии докладчики и присутствующие пришли к
выводу, что потенциал малого бизнеса в Украине значителен, и государство
может рассчитывать на всплеск деловой активности украинцев после
подписания Украиной соглашения об Ассоциации с ЕС. Для стимулирования
развития микро- и малого бизнеса в Украине государство должно учитывать
факторы, которые тормозят бизнес-активность населения и внедрять
европейский опыт государственной и общественной поддержки
предпринимательства (Киевский портал поддержки и развития бизнеса
(http://kievbusinesscentre.com.ua/news/1787/). – 2013. – 24.10).
***
66% специалистов в Восточной Европе, принимающих решения в
сфере информационных технологий, считают, что их компании
выделяют недостаточно денег и времени для разработки политик ITбезопасности.
В результате меньше половины компаний уверены в хорошей
организации и систематичности процессов предотвращения киберугроз. К
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таким выводам пришли эксперты по итогам исследования Global Corporate IT
Security Risks 2013, проведѐнного в 2013 году среди представителей бизнеса
во всѐм мире независимым агентством B2B International совместно с
«Лабораторией Касперского».
Особенно сложная ситуация сложилась в образовательной сфере, в
которой только 28% организаций уверены, что их инвестиций в IT-защиту
вполне достаточно. Ещѐ большее беспокойство вызывает тот факт, что лишь
34% государственных и оборонных предприятий по всему миру говорят, что
располагают достаточным количеством времени и средств для развития
политик IT-безопасности. Следовательно, оставшиеся две трети предприятий
постоянно
рискуют
потерять
конфиденциальную
информацию
государственной важности.
В то же время внедрение политик IT-безопасности лишь для одних
только мобильных устройств способно существенно снизить риски, которые
несут смартфоны и планшеты, используемые в корпоративной сети.
Исследование же показало, что больше половины компаний не практикуют
подобные способы защиты от киберугроз. Однако даже в организациях,
которые применяют политики IT-безопасности для мобильных устройств,
ресурсы остаются недостаточными: 47% компаний отметили недостаток
выделенных средств, а 11% пожаловались на то, что не получают
дополнительные ресурсы для развития системы защиты.
Согласно результатам исследования, за последние 12 месяцев в
восточноевропейском регионе 96% компаний сталкивались хотя бы с одним
внешним инцидентом кибербезопасности, а 87% организаций страдали от
внутренних происшествий. Подобные инциденты могут закончиться
реальными финансовыми убытками и репутационным ущербом. При этом
потери могут существенно превосходить расходы на систему ITбезопасности, которая помогла бы предотвратить потерю данных, простой
сервисов и другие незапланированные убытки.
Согласно исследованию, серьѐзный инцидент кибербезопасности
обходится крупной компании в среднем в 627 тыс. долларов; предприятия
малого и среднего бизнеса от проблемы с IT-безопасностью могут потерять
до 54,7 тыс. долларов. Успешная целенаправленная атака на организацию
может в совокупности привести к финансовым потерям в размере до 2,4 млн.
долларов.
Несмотря на это многие организации не осознают всю серьѐзность ITрисков. Как выяснилось в ходе исследования, почти четверть компаний до
сих пор считают, что инциденты кибербезопасности – это «что-то, что
происходит с другими». Тем не менее, число сторонников этой идеи
снизилось по сравнению с прошлым годом. Другая проблема заключается в
том, что 24% организаций ошибочно полагают, что расходы на обеспечение
информационной безопасности существенно превышают потенциальные
риски и потери (ITnews
(http://itnews.com.ua/news/70122-biznesnedostatochno-investiruet-v-it-bezopasnost). – 2013. – 23.10.
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***

Нотариусам
в
Украине
разрешат
регистрировать
предпринимателей. Глава отраслевого совета участников рынка
недвижимости в Днепропетровской области Сергей Логутенко отметил, что
нотариусам в Украине разрешат регистрировать предпринимателей.
Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Законопроект о внесении изменений в статью 28 Закона Украины «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их
отягощений» был внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины 10
октября 2013 года. Документ предполагает, что полномочия нотариусов
относительно доступа к реестрам будут расширены. Планируется, что
нотариусы буду регистрировать юрлиц и физлиц-предпринимателей.
Предпринимателям больше не нужно будет ехать в разрешительные центры
и регистрировать свое желание быть предпринимателем. Конечно, у
нотариуса это будет дороже, но быстрее и без очередей», – сказал он (МОСТ
ДНЕПР – новости Днепропетровска и Украины (http://mostdnepr.info/news/society/93860.htm). – 2013. – 17.10).
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