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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
умов ведення бізнесу (дерегуляція)
Метою законопроекту (реєстр. № 1580) є дерегуляція господарської
діяльності, що дасть можливість Україні підвищити позицію у рейтингу
Doing Business.
Зокрема, пропонується привести законодавство в окремих сферах у
відповідність до законодавства ЄС, а саме – в агропромисловому комплексі
(стимулювання раціонального використання сільськогосподарських земель
та спрощення орендних відносин), при провадженні господарської діяльності
з виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції, а також
при проведенні розвідувальних робіт та робіт з об’єктами трубопровідного
транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин.
Пропонується ліквідація дозвільних центрів, як окремої складової
центрів надання адміністративних послуг, та надання адміністративних
послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності через центри надання адміністративних послуг (зі збільшенням
кількості таких центрів) та посилення відповідальності адміністратора за
невиконання посадових обов’язків.
Також пропонується скасувати необхідність одержання дозвільних
документів та повноваження органів влади щодо їх видачі шляхом внесення
змін до законів України, які регулюють відносини у відповідних сферах
господарської діяльності.
Крім того, проектом закону пропонується передбачити:
покращення якості надання адміністративних послуг через запровадження
альтернативної можливості подачі документів до посадових осіб органів
місцевого
самоврядування,
адміністраторів
центрів
надання
адміністративних послуг, а також інших осіб в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
скорочення термінів надання адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії;
скасування опублікування повідомлень про державну реєстрацію в
паперовому спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, та
запровадження оприлюднення цих повідомлень на офіційному сайті веб–
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сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
удосконалення інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та інформаційними
системами органів державної влади, а також документами в електронній
формі;
забезпечення можливості надання органами реєстрації додаткових платних
послуг, пов’язаних із здійсненням державної реєстрації, надання заявникам
можливості отримувати адміністративні послуги у сфері державної реєстрації
за додаткову плату у скорочені терміни, а також виплати державним
реєстраторам винагороди за виконання функцій у відповідній сфері;
встановлення
справедливої
(диференційованої)
системи
оплати
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень;
збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок встановлення
економічно обґрунтованих та соціально орієнтованих розмірів плати за
адміністративні послуги, а також окремі супутні послуги;
вирішення існуючої проблеми кадрового забезпечення шляхом покладання
повноважень державних реєстраторів у сфері державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на посадових осіб органів
місцевого
самоврядування,
адміністраторів
центрів
надання
адміністративних послуг, а також інших осіб в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України;
запровадження в Україні Єдиного державного адресного реєстру, до якого в
обов’язковому порядку вноситимуться відомості про акти органів та
посадових осіб місцевого самоврядування з питань найменування
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів,
мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного
пункту, а також інших питань адміністративно–територіального устрою, з
метою дотримання єдиного порядку внесення та пошуку відомостей у
Державному реєстрі прав.
У сфері житлово–комунального господарства законопроектом
передбачається спрощення процедури переобладнання та перепланування
жилих приміщень:
скасування вимог щодо отримання громадянами дозволу виконавчого
комітету рад на виконання робіт з переобладнання та перепланування;
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визначення Мінрегіоном переліку робіт, які можуть проводитися без
отримання дозвільних документів та після завершення яких об’єкт не
потребує прийняття в експлуатацію.
Передбачається позбавлення центральних органів влади невластивих
функцій щодо:
погодження проектів будівництва об'єктів, які впливають або можуть
впливати на стан атмосферного повітря;
контролю за дотриманням законодавства про рекламу.
У сфері регулювання містобудівної діяльності передбачається
децентралізація функцій держави, зокрема:
можливість створення органів держархбудконтролю у складі органів
місцевого самоврядування та райдержадміністрацій;
передача на місцевий рівень повноважень з видачі дозвільних документів,
здійснення держархбудконтролю та прийняття в експлуатацію об’єктів;
утворення системи державного нагляду за прийнятими рішеннями та
можливість їх оскарження;
вичерпний перелік підстав для повернення декларацій про початок
виконання підготовчих і будівельних робіт;
вичерпний перелік документів, які подаються для отримання дозволу на
виконання будівельних робіт;
скорочення строку видачі технічних умов з 15 – 30 до 10 робочих днів;
забезпечення механізмів сплати коштів пайової участі до прийняття в
експлуатацію об’єктів;
право замовника будівництва на застосування відповідно до законодавства
автономних систем інженерного забезпечення;
повноваження місцевих держадміністрацій щодо ведення єдиного
державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
повноваження органів місцевого самоврядування щодо організації роботи,
пов’язаної із завершенням довгобудів;
контроль органів місцевого самоврядування за діяльністю забудовників,
пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб тощо.
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Законопроектом пропонується скасувати:
необхідність інформування замовником місцевих органів влади про отримані
документи на початок будівництва та про прийняття об’єктів в експлуатацію;
штраф за неподання зазначеної інформації;
проведення обов’язкової експертизи кошторисів проектів будівництва
вартістю до 300 тис. грн., що будуються за державні кошти;
обмеження щодо залучення до здійснення контролю фахівців лише
організацій, атестованих Мінрегіоном;
визначення Держархбудінспекції замовником при знесенні за рішенням суду
самобудів
(Офіційний веб–портал Верховної Ради України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/100938.html). – 2014. – 25.12).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні.
Законопроектом (реєстр. №1256) пропонується викласти у новій редакції
Закон «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні» та у зв'язку з його прийняттям внести деякі зміни
до Господарського кодексу, законів «Про Регламент Верховної Ради
України» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», а також визнати такими, що втратили чинність,
закони «Про Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні» та «Про підприємництво».
Заступник голови Комітету Олександра Кужель, доповідаючи
законопроект на засіданні Комітету, обумовила необхідність прийняття нової
редакції Закону «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні» невідкладністю змін законодавчого регулювання
та покращення ресурсного забезпечення Національної програми сприяння
розвитку малого підприємництва та регіональних і місцевих програм
розвитку малого і середнього підприємництва. За її словами, ці важливі
механізми державної підтримки розвитку підприємництва з року в рік
втрачали свою дієвість і поступово набули формально–декларативного змісту
насамперед через непрозорість і непідзвітність їх розроблення і виконання,
декларативність і однотипність запланованих заходів, недостатність і
залишковість їх бюджетного забезпечення, відсутність механізмів контролю
поточних і остаточних результатів виконання таких програм.
Члени Комітету за результатами розгляду підтримали законопроект,
прийняття якого, на їхню думку, дозволить докорінно покращити
законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики у
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сфері розвитку малого та середнього підприємництва, створити сприятливі
правові умови для усунення бар'єрів і негативних факторів на шляху
реалізації правових ініціатив тощо (Офіційний веб–портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/100370.html).
– 2014. – 19.12).
***
Уряд підготував законопроект, яким передбачається спростити
умови ведення бізнесу в Україні, а також зменшити адміністративне
навантаження на підприємців. На цьому наголосив Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус 23 грудня під час
засідання Верховної Ради.
«Щоб бізнесу було простіше вести справи, щоб поліпшувався
інвестиційний клімат в країні, щоб інспекцій і ліцензування було менше – так
ми змогли б підняти капіталізацію всієї країни й усіх активів в цій країні», –
підкреслив Міністр.
Дерегуляцію в країні планується проводити у три етапи і саме на
першому етапі, що наразі триває, очікуються найбільші законодавчі зміни, а
саме – перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню,
планується скоротити на 18 пунктів (з 56 видів, які сьогодні ліцензуються,
залишити 38). З них – 15 скасовуються повністю, ліцензування 5 видів
діяльності об’єднується в 2. Крім того, по 4–х видах діяльності обмежується
сфера застосування ліцензування.
А. Абромавичус наголосив, що дуже важливо, приміром, харчовій галузі
дати можливість експортувати якомога більше товарів до Європейського
союзу, для чого необхідно привести вітчизняні норми до стандартів
Євросоюзу. Спрощення регуляторної політики торкнеться багатьох сфер
підприємницької діяльності – аграрної галузі, нафтогазової сфери та інших.
Законопроект увібрав пропозиції бізнес–спільноти, експертів,
міжнародних фахівців–економістів. Очікуваний результат від прийняття
законопроекту – це оптимізація адміністративних процедур регулювання
бізнесу, зменшення грошових та часових витрат підприємців, створення
більш сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні, підвищення позиції
України у рейтингу Doing Busines / ПРЕС–СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
І
ТОРГІВЛІ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247838551&cat_id=2
44277212). – 2014. – 23.12).
***
Українські виробники мають зосередити увагу не тільки на експорті
сировини на європейські ринки, а й працювати над експортом продуктів
переробки. Про це сказала заступник Міністра аграрної політики та
продовольства з питань європейської інтеграції Владислава Рутицька під час
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фокус–зустрічі з представниками бізнесу, яку організувала Американська
торгова палата.
«Покращення
інвестиційного
клімату
та
підвищення
конкурентоспроможності не тільки сировини, а й продуктів переробки
українських виробників. Це одні з пріоритетних завдань. Сьогодні єдиний
вірний шлях – вдосконалення. Україна має не забувати про збільшення
експорту продуктів переробки. За цим майбутнє», – сказала В. Рутицька.
Також заступник Міністра з питань європейської інтеграції наголосила,
що зараз важливо визначити стратегічні завдання агросектору і
сконцентруватися на якості та безпечності вітчизняної продукції. «Ми маємо
знати чіткі кроки, які треба зробити для досягнення результату. Важливо
забезпечити механізми, які б оживили галузь. Ми просимо підтримки у
представників бізнесу і участі в робочих групах, аби визначити стратегічні
завдання», – наголосила В. Рутицька / ПРЕС–СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА (Урядовий портал (h
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247821012&cat_id=24
4277212). – 2014. – 16.12).
***
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму
плановому засіданні, що відбулось 16 грудня 2014 року, затвердила зміни
до Типового договору андерайтингу та Правил (умов) здійснення
діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності,
дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.
Ірина Устенко, директор Департаменту регулювання діяльності
торгівців цінними паперами та фондових бірж Комісії, прокоментувала:
«Наразі зазначені документи погоджено з Державною службою фінансового
моніторингу та Державною службою України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва, а також враховано всі пропозиції та побажання
від представників фондового ринку та усіх зацікавлених осіб».
Дані новації уточнюють критерії ідентифікації цінного папера та
іншого фінансового інструменту, передбачають неможливість розірвання
укладених на фондовій біржі договорів, регламентують випадки повернення
емітентом грошей (майна) інвесторам, а також із нині схвалених документів
прибрано слова «інших фінансових інструментів» стосовно договору
андеррайтингу та договору на придбання цінних паперів при андеррайтингу.
А також передбачають оновлення щодо прав та обов’язків торговців цінними
паперами та щодо переліку інформації, яка повинна міститися у звіті
брокера/управителя з метою адаптації законодавства України до норм
Європейського Союзу.
Нормативно–правові акти розроблено відповідно до законів України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
порядку відкриття бізнесу», «Про депозитарну систему України», «Про цінні
папери та фондовий ринок» та «Про іпотечне кредитування, операції з
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консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». Документи
будуть направлені до Міністерства юстиції України для проходження
процедури
обов’язкової
реєстрації
(Урядовий
портал
(h
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247828993&cat_id=24
4277212). – 2014. – 19.12).
***
НКРЗІ виступає за зменшення контролю держави за здійсненням
підприємницької діяльності
Рішенням НКРЗІ від 09.12.2014 № 801 схвалено проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері зв`язку та інформатизації за діяльністю суб`єктів господарювання у
сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України».
Документ розроблено на виконання норм Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», які
були внесені Верховною Радою України 22 липня 2014 р.
Наприкінці вересня проект постанови був прийнятий Комісією за
основу та оприлюднений для громадського обговорення. Згідно з чинним
законодавством фізичні та юридичні особи, їх об’єднання мали можливість
до 30 жовтня цього року надіслати свої зауваження та пропозиції. За
ініціативи НКРЗІ всі пропозиції були опрацьовані у рамках робочих нарад
представників НКРЗІ та профільної громадськості. В ході спільної роботи
був досягнутий консенсус у принципових питаннях щодо оцінки ступеню
ризику від провадження господарської діяльності та визначення
періодичності здійснення планових заходів державного нагляду за діяльністю
суб`єктів господарювання у сфері телекомунікацій і користування
радіочастотним ресурсом України. Зокрема, в новій редакції документу
враховані обґрунтовані пропозиції учасників ринку щодо виключення
окремих пунктів із переліку критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності, та спрощено класифікацію
суб’єктів господарювання до двох ступенів ризику – середнього або
незначного.
Після аналізу проведення заходів державного нагляду Комісія зазначає,
що впровадження норм, які містяться в проекті постанови, сприятиме
зменшенню майже в чотири рази у порівнянні із 2013 роком кількості
планових перевірок суб`єктів господарювання. Оскільки переважна більшість
операторів, провайдерів (99,4%) підпадатиме під визначення критерію
незначного ступеню ризику, то відповідно до нововведень планові перевірки
мають здійснюватися не частіше одного разу на п’ять років. Ця оптимізація
адміністративного контролю держави за підприємницькою діяльністю
спрямована на полегшення ведення бізнесу у сфері телекомунікацій та
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зменшення корупційних ризиків у взаємовідносинах між державою і
бізнесом.
Таким чином, держава робить ще один крок у напрямку підвищення
рівня довіри до суб’єктів підприємницької діяльності, очікуючи зростання їх
власної відповідальності та добросовісного виконання встановлених
законодавством вимог (Національна комісія, що здійснює державне
регулювання
у
сфері
зв'язку
та
інформатизації
(http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=717&language=uk
). – 2014. – 11.12.).
***
Підприємці наполягають на скасуванні електронного ПДВ
Керівники найбільших профільних громадських організацій та
асоціацій України, зокрема: Український союз промисловців і підприємців,
Рада підприємців при Кабінеті міністрів України, Торгово–промислова
палата України, Реанімаційний пакет реформ та ін. спрямували відкрите
звернення до Президента України, у якому висловили вимогу скасувати
запровадження електронного адміністрування податку на додану вартість,
так званого закону № 1621. Також бізнес звернувся до Міністерства фінансів
та Державної фіскальної служби із закликом спільно, провівши обговорення з
громадськістю, розробити альтернативну, більш досконалу модель
адміністрування ПДВ.
Звернення було затверджено за результатами Форуму громадських
організацій, метою якого було обговорення наслідків запровадження системи
електронного адміністрування ПДВ. «Український бізнес завжди був на боці
прогресу, прозорості, дерегуляції, боротьби з корупцією. Але саме
запровадження електронного адміністрування ПДВ–рахунків, так, як його
бачать податківці зараз, не вирішує проблему фіктивного ПДВ, існування
«податкових ям», спричинить замороження значних сум підприємств на цих
рахунках, що суперечить європейським стандартам», – заявив президент
УСПП Анатолій Кінах.
За його словами, у нинішній економічній ситуації, а це – зниження
обсягів промислового виробництва, падіння купівельної спроможності
громадян, платоспроможності внутрішнього ринку, зниження внутрішнього
товарообігу, відсутність доступу бізнесу до дешевих кредитів та інвестицій;
будь–які важливі рішення повинні ухвалюватися у тісному діалозі бізнесу і
влади. «Продуктивність такого діалогу важко переоцінити. Це нормальна
практика всіх цивілізованих країн – коли громадськість і влада розділяють
спільну відповідальність за наслідки своїх рішень. Представники бізнесу
наполягають на створенні і запровадженні міжнародних стандартів
оподаткування, включаючи і ПДВ» – заявив А.Кінах (Сайт Українського
союзу
промисловців
і
підприємців
(http://uspp.ua/p%D1%96dpri%D1%94mcz%D1%96–napolyagayut–na–
skasuvann%D1%96–elektronnogo–pdv.html). – 2014. – 28.11).
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***
З метою спрощення порядку відкриття бізнесу та задля
покращення інвестиційного клімату й підвищення позиції України у
рейтингу «Doing Business» Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України розробило проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття
бізнесу».
Процес відкриття бізнесу в Україні може займати від 18 до 21 дня і
передбачає такі процедури: реєстрація суб’єкта господарювання державним
реєстратором, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття
рахунку в банку, сповіщення податкових органів про відкриття рахунку.
Законом України від 15.04.2014 № 1206 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»
створені правові умови для широкого застосування електронних технологій
при реєстрації підприємств.
Проте строки здійснення реєстраційних процедур не зазнали суттєвих
змін. Задля усунення цих недоліків Мінекономрозвитку пропонує внести
зміни до законодавчих актів, якими встановлено загальні вимоги до
відкриття бізнесу / ПРЕС–СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
І
ТОРГІВЛІ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247756410&cat_id=2
44277212). – 2014. – 17.11).
***
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила
проект «Про внесення змін до Положення про порядок складання та
подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» на
своєму плановому засіданні 4 листопада 2014 року.
…Головним чином, документ передбачає зміни до двох додатків
Положення – у Довідку про дотримання показників пруденційних нормативів
торговцем цінними паперами та у Довідку про виконані або розірвані
договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами
торговцем на неорганізованому ринку.
Тож при розрахунку показників продуктивності торговців цінними
паперами поняття «регулятивний капітал» пропонується замінити на
«власний капітал» та, окрім того, зазначати інформацію щодо форми
розрахунку
та
виду
передачі
векселя
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247741980&cat_id=2
44277212). – 2014. – 12.11).
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***
6 листопада у Києві відбувся Перший міжнародний форум
«Польський бізнес–день», у програмі якого – панельна дискусія «Як
українському бізнесу не змарнувати час та скористатися Угодою з EU.
Польський досвід».
Під час обговорення теми Надзвичайний та
Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Геник Літвін та голова
Польсько–української господарчої палати Яцек Пехота зазначали, що
Україна має можливість уникнути помилок на шляху до асоціації з
Європейським Союзом.
Так, польський досвід може підготувати українських підприємців до
входження
на
ринок
ЄС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247730862&cat_id=2
44276429). – 2014. – 06.11).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
Український союз промисловців і підприємців пропонує нову послугу
в сфері корпоративної безпеки – зниження підприємницьких ризиків при
укладанні договорів кредитування та з відстрочкою платежу.
Бізнесова діяльність у сучасному економічному просторі неможлива
без різноманітних видів кредитування – фінансового, товарного,
страхування, тощо або укладання договорів з відстрочкою платежу.
Сприяючи розвитку бізнесу, ці фінансові операції одночасно несуть в собі
ризик неповернення кредитів або неплатежів по договору деякими
неблагонадійними бізнес–партнерами.
Партнерські компанії УСПП, що діють у сфері інформаційних
технологій, в рамках загальнонаціональної програми «Виробляти в Україні
має бути вигідно» пропонують використання своїх можливостей для усіх
підприємств УСПП з метою зниження їх ризиків під час укладання
кредитних або договорів з відстрочкою платежу за рахунок отримання
достовірної і всебічної оцінки ділової репутації щодо існуючих чи
потенційних бізнес–партнерів.
Створені спеціально для програми «Виробляти в Україні має бути
вигідно» інформаційні системи забезпечують цілодобовий миттєвий доступ
до даних про підприємство, що вас цікавить, через мережу Інтернет, в тому
числі до інформації про рівень ділової репутації потенційних бізнес–
партнерів в режимі «on–line» з будь–якої точки на території України, де
функціонує Інтернет.
За більш детальною інформацією щодо можливостей у зниженні
підприємницьких ризиків та з конкретними питаннями щодо надання
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зазначених послуг можна звернутися до Департаменту з корпоративної
безпеки (директор – Худобін Сергій Михайлович) за контактними даними:
01001 м. Київ, вул.Хрещатик, 34, к.309, тел/ф. (044) 278–18–58, Е–mail:
security@uspp.org.ua (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців
(http://uspp.ua/uspp–proponu%D1%94–novu–poslugu–v–sfer%D1%96–
korporativno%D1%97–bezpeki.html). – 2014. – 06.11).
***
Працювати в кризові часи треба з подвоєними зусиллями
Промисловцям і підприємцям – членам УСПП – будуть в надзвичайній
пригоді рекомендації конференції «Корпоративна соціальна відповідальність
в конфліктні часи: внесок бізнесу в розвиток країни», яка відбулася 17
листопада за організації Центру розвитку КСВ, за підтримки компаній Ернст
енд Янг, ДТЄК, Києво–Могилянської бізнес–школи.
Про свій досвід збереження неперервності бізнесу та виробничих
процесів, трудових колективів, здоров’я та життя співробітників під час
військових дій розповіли представники великих компаній, яким довелося
пережити повну або часткову евакуацію з території сходу країни, перевезти
працівників, їх сім’ї, забезпечити працевлаштування, розміщення, соціальний
захист, а головне – зберегти моральний дух людей.
Як помітила керівник Центру розвитку КСО Марина Саприкіна,
соціально відповідальній компанії має бути притаманна конфліктна
чуттєвість, а в складні тривожні часи треба, як ніколи, зосередитися на
дотримуванні
таких принципів: бездоганне виконувати
українське
законодавство; діяти швидко та чітко, але за принципом «не нашкодь»; усі
ініціативи спрямувати на підтримку миру та стабільності; не забути про те,
що конфлікти минають, а завдання сталого розвитку компанії, країни –
залишається.
Основною думкою багатьох спікерів стала підтримка ідеї Platinum
bank, який, зрозумівши, що населення буде мати моральні або навіть
психічні проблеми від безперервних поганих новин,
сформулював
альтернативний підхід – шукати маленькі, але позитивні моменти. Низька
заходів, яку банк запропонував своїм клієнтам і персоналу – культурні,
освітні, спортивні, дитячі програми – поступово роблять свою добру справу.
Експерти підкреслюють, як важливо не втратити комунікації з
працівниками компанії, доносити до них актуальні новини. Надзвичайне
значення має відкритість першої особи, яка має частіше зустрічатися з
людьми, розповідати про плани, пропозиції, пропонувати шляхи вирішення
проблемних ситуацій. Нагадуємо, мова йшла про підприємства, яким
вдалося перенести виробництва і евакуювати працівників; навіть тих, хто не
зміг виїхати з окупованих територій, компанії знаходять можливість
підтримувати.
…Отже, вважають учасники конференції, працювати в конфліктні часи
не лише можливо, але й необхідно з подвоєними зусиллями. Давно відома
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формула, що криза є часом нових шансів та можливостей, що раптово
відкриваються (Сайт Українського союзу промисловців і підприємців
(http://uspp.ua/praczyuvati–v–krizov%D1%96–chasi–treba–z–
podvo%D1%94nimi–zusillyami.html. – 2014. – 18.11 ).

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

Предприниматели пожаловались в облсовет на проверки, что
мешают торговать
В начале сессии Запорожского облсовета депутат Константин Гургура
сделал заявление. От имени предпринимателей, которые торгуют на рынках,
он
выразил
жалобу
на
действия
предприятий–монополистов
(«Запорожоблэнерго», «Водоканал», «Запорожгаз»), которые мешают вести
торговлю бесконечными проверками, сообщает пресс–служба облсовета.
Депутат написал соответствующий депутатский запрос
(Время
новостей
(http://timenews.in.ua/132349/predprinimateli–pozhalovalis–v–
oblsovet–na–proverki–chto–meshayut–torgovat). – 2014. – 25.12).
***
Житомирські підприємці остерігаються, що у разі прийняття 5–го
грудня 2014–го року сесією Житомирської міської ради рішення про
підвищення базової вартості землі в Житомирі (питання 46–те у порядку
денному), це призведе до підвищення оренди за землю у більш ніж 2,5 рази.
Згідно чинного законодавства, всі, хто має будь–який бізнес на
земельній ділянці, зобов'язаний сплачувати за землю.
Якщо житомирські депутати результативно проголосують за питання
№46, мінімальна вартість оренди 1 сотки землі у Житомирі, згідно
розрахунків підприємців, складатиме 25 тисяч гривень. А враховуючи, що
середня земельна ділянка під малий бізнес займає 10 соток, підприємець за
рік має віддати 250 тисяч гривень.
Підприємці звертають увагу міської ради на те, що винесена на сесію
міської ради базова вартість землі зростає з 102,38 грн до 260 грн за метр
квадратний. Першим і найважчим наслідком цього стане суттєве
здорожчання цін для споживачів, оскільки підприємці вкладуть ці витрати в
собівартість продукції.
У тому ж ключі логічним постає питання: чи достатньо знайдеться в
Житомирі підприємців, здатних сплачувати таку високу орендну плату,
заробітну плату працівникам й нести все інше соціальне навантаження?
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Для того, щоб врахувати інтереси й бізнесу й міського бюджету й не
протестувати проти підвищення базової вартості землі, підприємці
рекомендують міській владі Житомира обмежити коефіцієнти розрахунку
орендної плати Км2 на рівень 0,5 і коефіцієнт кількості податків згідно
Податкового кодексу – 3.
Це, на переконання житомирських підприємців, дозволить місцевому, в
першу чергу, малому й середньому бізнесу, вижити в нинішніх економічних
реаліях та збільшити надходження в міський бюджет… (Репортер
Житомира
(http://reporter.zt.ua/news/16120–zhytomyrskyi–biznes–mozhe–
zalyshytysia–bez–shtaniv). – 2014. – 03.12).
***
Київська міська влада закликає столичних підприємців у разі
виявлення будь–яких корупційних дій з боку інспекторів з благоустрою
звертатися безпосередньо до Департаменту міського благоустрою та охорони
природного середовища. Про це заявив директор Департаменту Дмитро
Білоцерковець.
«Враховуючи, що людський фактор завжди існуватиме, прошу киян і
підприємців повідомляти нам про будь–які корупційні пропозиції з боку
інспекторів. У свою чергу київська влада рішуче реагуватиме на такі прояви
корупції», – сказав він.
Крім того, Дмитро Білоцерковець повідомив, що за результатами
спілкування зі столичними підприємцями та активістами, було виявлено
найпоширенішу корупційну схему у сфері благоустрою, яка системно
працювала раніше.
«Інспектор з благоустрою видає власнику МАФа припис на
порушення правил благоустрою та попередження про те, що даний об’єкт
планується знести вже наступного дня, залишаючи номер телефону.
Підприємець, передзвонивши, отримував пропозицію відстрочити знесення
за певну суму. За фактом же, найчастіше знесення даного об'єкта навіть не
планувався», – пояснив він.
Директор департаменту благоустрою також запевнив, що
міськдержадміністрація працює над тим, щоб повністю змінити систему:
«Ми продовжуємо активно чистити інспекцію, залучаючи патріотичну
молодь до роботи» (Офіційний сайт Київської міської державної
адміністрації (http://kievcity.gov.ua/news/19127.html). – 2014.– 10.12).
***
На Львівщині затримано групу посадовців місцевого самоврядування
за вимагання від підприємця 21 000 доларів США
25 грудня, за процесуального керівництва управління нагляду за
додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть
боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Львівської
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області, працівниками УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області при
отриманні неправомірної вигоди затримано голову однієї із сільських рад
Перемишлянського району Львівської області, трьох депутатів та
землевпорядника цієї ради.
З’ясовано, що чиновники вимагали у приватного підприємця 21 тисячу
доларів США за передачу в оренду земельної ділянки площею 2,3 га для
ведення садівництва.
Завдяки ефективній координації в роботі правоохоронців вказані
посадовці були затримані «на гарячому», при одержанні частини
неправомірної вигоди в сумі 107 500 гривень.
На цей час у вказаному кримінальному провадженні, розпочатому за
ч.3 ст. 368 КК України, проводяться невідкладні слідчі дії.
Зазначимо, що за вчиненні діяння законодавством передбачено
покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років (Офіційний
сайт
прокуратури
Львівської
області
(http://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1485
44). – 2014. – 26.12).
***
У прокуратурі Сумської області відбулась координаційна нарада
«Про стан протидії корупції» за участю керівників органів влади та
правоохоронних органів області
Відкриваючи нараду, в. о. прокурора Сумщини Ігор Задоренко
зауважив, що Україна посіла 142 місце зі 175 в рейтингу корупційних країн.
Такі невтішні результати вимагають від правоохоронних та інших державних
органів активної протидії, об’єднання зусиль щодо попередження такого
ганебного явища, як корупція.
Заступник прокурора області Валентин Жерьобкін зазначив, що за 11
місяців поточного року розслідувано 35 кримінальних проваджень стосовно
39 осіб по 78 епізодах корупційних злочинів. За результатами до суду
скеровано 33 обвинувальні акти. З них понад дві третини (27) – за фактами
одержання неправомірної вигоди. …Серед корупціонерів 3 співробітники
органів внутрішніх справ, 2 – працівники державної податкової служби, 2 –
працівники митної служби, 1 – державної прикордонної служби, 11 –
посадовці органів місцевого самоврядування, 4 – районних державних
адміністрацій…
(Офіційний сайт прокуратури Сумської області
(http://www.prokuratura.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article
&id=1263:2014–12–15–07–30–06&catid=60:2014–12–01–07–45–
38&Itemid=101). – 2014. – 15.12).
***
Спроби шахрайським шляхом виманити гроші у підприємців знову
відновилися на Тернопілл
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Зокрема, зловмисники телефонують з одноразової телефонної картки і
представляються довіреними особами посадовців Головного управління ДФС
у Тернопільській області та вимагають кошти для залагодження так званих
перевірок чи на якісь інші нагальні потреби.
Схожі авантюри мали місце уже кілька разів протягом цього року
майже у всіх районах області. Схеми були різні. Скажімо, від імені
начальника районної податкової інспекції у власників закладів громадського
харчування «просили» терміново поповнити рахунки мобільного зв'язку на
кілька тисяч гривень. Або ж під виглядом районних податківців пропонували
пом'якшити результати перевірок, звісно, за чималеньку суму.
Діють аферисти через посередників. Переважно цю роль виконують
таксисти, які нічого не знаючи про шахрайську схему і виконуючи лише
функцію отримання та передачі грошей, стають співучасниками злочинних
дій.
…Наразі слідчим відділом Тернопільського МВ УМВС України в
Тернопільській області за матеріалами відділу власної безпеки ГУ ДФС у
Тернопільській області відкрите кримінальне провадження за попередньою
правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України про факт
вчинення шахрайських дій з боку невідомих осіб, які, представляючись
службовими особами ГУ ДФС у Тернопільській області, намагалась
незаконно заволодіти грошовими коштами суб'єктів господарювання області.
Наголошуємо, що посадові особи Головного управління ДФС у
Тернопільській області жодних вказівок збирати гроші від свого імені ніяким
довіреним
особам
не
давали…
(Тернопіль
вечірній
(http://t–
v.te.ua/ekonomika/shahrayi–znovu–vlashtovuyut–perevirki–pidpriyemcyam/). –
2014. – 11.12).
***
Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний
акт стосовно підполковника міліції за отримання неправомірної вигоди
(ч. 3 ст. 368 КК України)
…Як розповів начальник відділу прокуратури області Володимир
Кретов, підполковник міліції вимагав та отримав від підприємця
неправомірну вигоду в сумі 25 тиc. грн. за повернення устаткування, що
зберігалося на базі.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із
визначенням суми застави у розмірі 400 тис. грн. Подальшу долю міліціонера
вирішить суд. Максимальна санкція статті передбачає до 10 років
позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна (Офіційний
сайт
прокуратури
Харківської
області
(http://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=148
163). – 2014. – 17.12).
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***
Слідчим відділом прокуратури Черкаської області повідомлено про
підозру начальнику одного із відділень об’єднаної державної податкової
інспекції в області за отримання неправомірної вигоди
Установлено, що вказаний посадовець вимагав та отримав від
приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн за не
створення перешкод у здійсненні його господарської діяльності.
26 грудня поточного року, під час отримання вказаних коштів,
підозрюваного у власному кабінеті затримано слідчим прокуратури спільно з
працівниками СБУ в порядку ст. 208 КПК України.
За даним фактом прокуратурою області розслідується кримінальне
провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної
вигоди).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання підозрюваному
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, проте, суд відмовив у
його задоволенні та обрав – домашній арешт.
Наразі вирішується питання про оскарження рішення суду щодо зміни
запобіжного заходу на більш тяжкий, а також відсторонення посадовця від
займаної посади. Досудове розслідування триває. (Офіційний сайт
прокуратури
Черкаської
області
(http://chk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=148
612). – 2014. – 29.12).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ

Прокуратурой Заводского района Днепродзержинска начато
уголовное производство по статье «легализация доходов, полученных
преступным путем»
В Днепропетровской области выявлено «отмывание» предприятием
более 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс–служба Государственной
фискальной службы Украины.
«Сотрудниками ГУ ГФС в Днепропетровской области установлено, что
должностные лица ООО «В» путем имитации хозяйственных операций с
предприятием ООО «С» (которое было создано для использования в
«теневых» схемах с целью легализации и конвертации безналичных
денежных средств в наличную форму) получили налоговую выгоду, общая
сумма которой подпадает под определение ст. 4 закона Украины «О
предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем».
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Таким образом, должностные лица ООО «В» легализовали доходы в
результате незаконно проведенных хозяйственных операций через
подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн грн», —
говорится в сообщении.
Отмечается, что по материалам ГУ ГФС в Днепропетровской области
прокуратурой Заводского района Днепродзержинска начато уголовное
производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов,
полученных преступным путем). В настоящее время ведется следствие (В
Днепропетровской области предприятие «отмыло» более 10 млн. гривен
// Зоря (http://www.zorya–gazeta.dp.ua/).–2014.–04.12)
***
Прокуратурою району в ході вивчення інформації Буштинської
селищної ради щодо повноти оформлення документів на земельні ділянки
комерційного призначення встановлено, що один з приватних підприємців
не сплачував орендну плату за землю в смт. Буштино з 2011 року. Саме тоді
Буштинська селищна рада надала в оренду земельну ділянку в смт. Буштино
площею 0,2049 га для здійснення підприємницької діяльності та встановила
орендну плату у розмірі 6% від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки, що становить понад 5 тис. грн. в рік. Крім того, підприємця
вказаним рішенням Буштинської селищної ради зобов'язано у місячний
термін укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його
відповідно до вимог чинного законодавства.
Однак, жодних дій щодо укладення договору оренди земельної ділянки
приватний підприємець не вжив та орендну плату за користування земельної
ділянки протягом вказаного періоду не сплачував.
Відтак, прокуратурою району подано позовну заяву в інтересах
Буштинської селищної ради до Господарського суду Закарпатської області
про стягнення заборгованості до бюджету в сумі 13 тис. грн.
Крім того, за рішенням Львівського апеляційного господарського суду
від 6 жовтня 2014 року вже задоволено аналогічний позов прокуратури
району про стягнення з приватного підприємця до бюджету Буштинської
селищної ради заборгованості до в сумі 32 тис. грн. (Офіційний сайт
прокуратури
Закарпатської
області
(http://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1473
73). – 2014. – 27.11).
***
Прокуратура Запорізької області направила до Пологівського
райсуду обвинувальний акт стосовно начальника одного з управлінь
Пологівської державної податкової інспекції. Жінці було повідомлено про
підозру у скоєнні посадового злочину – одержанні службовою особою, яка
займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення
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в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням
службового становища (ч.3 ст. 368 КК України).
Як встановлено, в жовтні цього року начальник управління отримала
25 тисяч гривень від приватного підприємця. Гроші були сплачені за не
відображення в акті документальної позапланової перевірки виявлених
порушень, зокрема, розбіжностей у фінансових документах.
Довідково. Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною
конфіскацією
(Прокуратура
Запорізької
області
(http://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1485
66). – 2014. – 26.12).
***
У жителей Запорожья, появилась возможность пожаловаться в
налоговую на зарплату в конвертах
В Запорожье в рамках «Всеукраинской недели права» заработал
консультационный пункт по предоставлению правовой помощи горожа нам.
«Мы отдаем себе отчет в том, что, к сожалению, есть еще владельцы
бизнеса, которые «сквозь пальцы» смотрят на общепринятые правила оплаты
труда и ставят собственные интересы выше интересов трудового коллектива.
В таких случаях, обратившиеся могут рассчитывать на квалифицированную
правовую защиту в органах фискальной службы Украины. Каждое такое
обращение будет рассмотрено, и за нарушение законодательства об оплате
труда виновные будут привлечены к ответственности, в том числе и
уголовной. Закон дает право осуществить фактическую проверку этого
работодателя без предупреждения», – оворят в налоговой
(IPnews
(http://www.ipnews.in.ua/index.php/2014/11/28/zaporozhtsyi–smogut–
pozhalovatsya–na–zarplatu–v–konvertah/). – 2014. – 28.11).
***
В Івано–Франківську у підприємця–перевізника виявили «тіньових»
водіїв
Один з підприємців обласного центру, який здійснював міські
пасажирські перевезення, використовував працю неоформлених найманих
працівників та виплачував їм заробітну плату «у конвертах».
Під час перевірки двох міських маршрутів, де були задіяні п’ять
автобусів «Богдан», що належали цьому підприємцю, виявлено чотирьох
водіїв, з якими роботодавець не оформив трудових відносин. Виявляється,
водії працювали у перевізника упродовж 2012–2014 років та отримали за цей
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час майже 32 тис.грн. доходів. Звичайно, жодних податків та зборів з
заробітної плати підприємець не нараховував та не сплачував до бюджету.
За матеріалами перевірки івано–франківські податківці винесли
рішення щодо нарахування перевізнику 4,8 тис. грн. ПДФО, 13,1 тис. грн.
ЄСВ та 0,5 тис. грн. військового збору. Крім того, за виявлені порушення
йому нараховано 8,6 тис. грн. штрафних санкцій. Загалом, за порушення
трудового та податкового законодавства підприємцю доведеться сплатити до
бюджету 27 тис. грн.
Підготовлено інформаційно–комунікаційним відділом ДПІ у м. Івано–
Франківську
(ТРК «Вежа» (http://vezha.org/v–ivano–frankivsku–u–
pidpryyemtsya–pereviznyka–vyyavyly–tinovyh–vodiyiv/). – 2014. – 25.11).
***
У Печерському районі продовжується боротьба з незаконними
МАФами
23 грудня працівники Департаменту міського благоустрою та
збереження природного середовища КМДА демонтували 3 незаконні МАФи
біля Національного палацу мистецтв «Україна». Про це повідомили у
Печерській РДА.
Усі тимчасові споруди з’явилися після введення мораторію на
встановлення МАФів у столиці у квітні 2013 року. До того ж, у власників
кіосків повністю відсутня дозвільна документація.
Нещодавно в Печерській РДА відбулися громадські слухання щодо
внесення змін до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в
Печерському районі. За попередніми підсумками трьох слухань
представники печерської громади запропонували залишити в районі 97
МАФів
(Київська
міська
державна
адміністрація
(http://kievcity.gov.ua/news/19639.html). – 2014. – 25.12).
***
Порушення в сфері проведення розрахункових та ведення касових
операцій виявлені на Київщині
З початку року в Київській області проведено 1763 фактичні перевірки
платників податків, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг, що на 7 перевірок менше, ніж у попередньому році.
Донарахування за результатами перевірок в 2014 році збільшилися в
порівнянні з минулим роком на 43 тис. грн., а сплата відповідно зросла на
162,5 тис. грн. або 5 %.
Найбільш характерними порушеннями у сфері готівкових розрахунків
є несвоєчасне (неповне) оприбуткування готівкових коштів.
Так, при проведення фактичної перевірки каси ТОВ “О”, що
знаходиться на території Баришівського району, встановлено факт не
оприбуткування готівки в касі – в книзі обліку розрахункових операцій на
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підставі фіскальних звітних чеків не здійснено облік готівкових коштів у
повній сумі їх фактичних надходжень на загальну суму 149,5 тис. гривень.
Відповідальність за порушення діючого законодавства передбачена у
п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми. Отже, за результатами
перевірки до ТОВ «О» застосовано штрафних (фінансових) санкцій на 747,5
тис. гривень. ГУ ДФС у Київській області (Територіальні органи ДФС у
Київській області (http://kyivobl.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174293.html).
– 2014. – 27.11).
***
Рішенням суду задоволено позов прокуратури Київського району
м. Одеси в інтересах держави в особі міської ради до приватного
підприємства (готельний бізнес)
Позовні вимоги полягали у витребуванні землі рекреаційного
призначення на Чорноморському узбережжі, а саме на 13–й станції Великого
Фонтану, із незаконного володіння суб'єкта господарювання. Площа
земельної ділянки становить 0,1 га, а вартість – 1 млн грн. (Офіційний сайт
прокуратури
Одеської
області
(http://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1481
66). – 2014. –17.12).
***
Прокуратура виявила факт використання земель водного фонду
вартістю понад 14 млн грн під будівництво котеджів
Одеською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням
законів у природоохоронній сфері 25.11.14 розпочато кримінальні
провадження за ч. 1 ст. 364–1 та ч. 1 ст. 366 КК України за фактом
зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно–правової форми; службове
підроблення.
Установлено, що посадовці приватного підприємства використовують
земельну ділянку водного фонду державної власності для рибогосподарських
потреб площею майже 35 га та вартістю понад 14 млн грн під будівництво
житлових будинків.
Більш того, службовцями цього підприємства та ще одного товариства
внесено завідомо недостовірні відомості до акту приймання виконаних
підрядних робіт про начебто проведення ремонту приміщень та
гідротехнічних споруд, які належать державі та розміщені на цій земельній
ділянці. Наразі досудове розслідування триває. Прес–служба прокуратури
Одеської
області
(Прокуратура
Одеської
області
(http://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1474
15). – 2014. – 28.11).
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***
Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний
акт у кримінальному провадженні стосовно керівника приватного
підприємства, який шляхом підробки документів незаконно привласнив
та реалізував майже 2 тис м куб. лісопродукції.
Зокрема, встановлено, що вказаний підприємець, згідно з укладеним
договором, зобов’язувався здійснити вирубку дерев у смугах відведення
автодоріг області та передати отриману деревину замовнику робіт –
ДП «Львівський облавтодор».
Натомість, підробивши товарно–транспортні накладні, директор фірми
привласнив заготовлені лісоматеріали, загальною вартістю понад
400 тис. грн, та у подальшому їх продав.
Його дії прокуратурою кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366
КК України – розтрата чужого майна в особливо великих розмірах та
службове підроблення. Санкції цих статей передбачають покарання у виді
позбавлення волі на строк до 12 років. На майно обвинуваченого накладено
арешт
(Офіційний
сайт
прокуратури
Львівської
області
(http://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1474
33). – 2014. – 28.11).
***
Прокуратурою Рівненської області забезпечено участь у судовому
розгляді кримінального провадження, в якому ухвалено вирок підприємцю
та його засуджено згідно із законом за вчинення кримінального
правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 203–2 КК України (зайняття
гральним бізнесом).
Досудовим і судовим слідством доведено, що цей підприємець, з метою
отримання незаконного прибутку на постійній основі, у порушення вимог
закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» організував та
здійснював у м. Рівне діяльність 5 залів із надання послуг грального бізнесу.
Протиправну діяльність було викрито та припинено правоохоронцями у
вересні 2014 року.
«За принципової позиції прокуратури Рівненським міським судом
30.10.2014 винесено обвинувальний вирок підприємцю та призначено
покарання у виді штрафу у розмірі 170 тис. грн. Також судом конфісковано
все гральне обладнання – 111 одиниць комп’ютерної техніки та обернено в
дохід держави грошові кошти в сумі близько 20 тис грн., 100 дол США та
200 Євро, отримані внаслідок незаконної господарської діяльності», –
зазначив державний обвинувач з прокуратури області Володимир Пилипів.
Вирок суду в законну силу ще не вступив. Учасники судового процесу
мають право на його оскарження в передбачений законом термін (Офіційний
сайт прокуратури Рівненської області (http://pro.gov.ua/zmi/1135–
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pidpriemtsya–zasudzheno–za–organizatsiyu–gralnogo–biznesu.html). – 2014. –
14.11).
***
Сотрудники отдела противодействия незаконному обороту
подакцизных товаров оперативного управления Государственной
налоговой инспекции в г. Сумы изъяли из незаконного оборота табачные
изделия, которые реализовывались без необходимых документов на
разрешение осуществления торговли.
…Дополнительная информация: с начала года из незаконного оборота
уже изъято более 6500 табачных пачек сомнительного происхождения на
сумму 42 тыс. грн. (Кудлай Е. На Сумщине из незаконного оборота изъято
более
6500
пачек
сигарет
//
Данкор–онлайн
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/143453). – 2014. – 5.12).
***
Легалізація зарплати: вигідно і для працівника, і для держави
Працівники Головного управління ДФС у Тернопільській області
виявили у цьому році 883 не облікованих найманих працівника, сума
виплачених зарплат «у конвертах» яким становила 228,7 тисяч гривень.
Тільки за минулий тиждень було виявлено 63 нелегальних працівника.
За встановлені порушення трудового законодавства до органів
прокуратури передано 32 справи та 28 справ – до інспекції праці. До
бюджету сплачено 37,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб.
У результаті проведених заходів по області з 617 громадянами
роботодавці оформили трудові договори, що становить 70% від кількості
виявлених не облікованих найманих працівників.
Варто нагадати, що мінімальна заробітна плата, сума якої наразі
становить 1214 грн, є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій
території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та
фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. Пам’ятайте,
що легальна зарплатня вигідна не лише для бюджету, а отже й добробуту
держави, а й для самого працівника. Відділ комунікацій Головного
управління ДФС у Тернопільській області (Територіальні органи ДФС у
Тернопільській
області
(http://tr.sfs.gov.ua/media–ark/news–
ark/176314.html). – 2014. – 15.12).
***
Недобросовісний позичальник заплатить банку понад 800 тис.грн
Бережанський
районний
суд
задоволив
позов
прокуратури
Бережанського району про сплату кредитного боргу, пред’явленого в
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інтересах публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк
України” до одного з жителів району.
Встановлено, що недобросовісний позичальник – місцевий підприємець,
який надає стоматологічні послуги, за 2 роки заборгував банку понад 800 000
грн.
Додатково: з початку 2014 року органами прокуратури області подано
до суду позовів на суму понад 90 млн. грн. Прес–служба прокуратури області
(Прокуртура
Тернопільської
області
(http://tern.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=147
283). – 2014. – 25.11).
***
Прокуратура Збаразького району пред’явила до господарського суду
Тернопільської області позов в інтересах держави до підприємця про
визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства,
про зберігання та повернення майна гідротехнічних споруд у власність
держави, на загальну суму 1 млн. 163 995 грн.
Після пред’явлення позову між ДП «Укрриба» та відповідачем –
підприємцем укладено угоду про припинення дії договору зберігання
державного майна.
Також підприємець повернув державному підприємству «Укрриба»
майно, загальною балансовою вартістю 1 163 995 грн., а саме – гідротехнічні
споруди ставків «Чайчинці», «Лози», «Вертелка» та інші (Офіційний сайт
прокуратури
Тернопільської
області
(http://tern.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=146
714). – 2014. – 10.11).
***
Бізнесмен самовільно звів торговельний центр біля житлового
будинку у Харкові
Прокуратура Орджонікідзевського району Харкова звернулася до суду в
інтересах Харківської міської ради з вимогою скасування державної
реєстрації права власності на самовільно зведений торговельний центр.
«У 2013 р. поблизу одного з житлових будинків району харків’янин
самовільно, без будь–яких правовстановлюючих документів, у тому числі
відповідної землевпорядної документації та дозволів органів державного
контролю, побудував торговельний центр», – розповів прокурор району
Руслан Скуратович.
Право власності на вказане нежитлове приміщення у 2013 році було
визнано за підприємцем ухвалою місцевого суду. Однак в подальшому
апеляційний суд скасував рішення першої інстанції.
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Наразі позов прокуратури щодо скасування реєстрації права власності
на самобуд перебуває на розгляді Харківського окружного адміністративного
суду.
Наслідками задоволення позовних вимог прокурора в суді, відповідно
до адміністративного законодавства, можуть бути як знесення самочинно
збудованого приміщення для приведення ділянки під ним у первинний стан
та повернення її місту, так і набуття територіальною громадою права
власності на саму безхазяйну споруду.
Прес–служба прокуратури
Харківської
області
(Прокуратура
Харківської
області
(http://khar.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=147
456). – 2014. – 28.11).
***
Старокостянтинівською міжрайонною прокуратурою виявлено
неналежне виконання посадовими особами виконкому міської ради своїх
службових обов’язків, що призвело до ненадходження коштів до місцевого
бюджету. Про це інформував міжрайпрокурор Олексій Олійник.
Встановлено, що за погодженням із вказаними посадовцями, підприємець та
громадська організація орендували в одній із місцевих шкіл загалом близько
300 квадратних метрів для розміщення салону краси і тренажерної зали.
Однак, всупереч законодавству, згідно з укладеними із керівництвом
закладу договорами, орендарі за використання цих приміщень сплачували у
декілька разів менший розмір орендної плати замість передбаченого 30–
відсоткового Унаслідок таких дій місцевий бюджет недоотримав більше 100
тисяч гривень.
За даним фактом міжрайонною прокуратурою внесено відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 КК України
(Офіційний
сайт
прокуратури
Хмельницької
області
(http://khmel.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1
47018). – 2014. – 17.11).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків
занепокоєний посиленням адміністративного тиску на бізнес і наголошує, що
така практика є неприпустимою.
Виступаючи на брифінгу, Д. Шимків зазначив, що під час зустрічей з
іноземними підприємцями, інвесторами і послами інших країн часто звучить
зауваження щодо тиску на бізнес в Україні. «На тлі заяв, які чим далі частіше
проголошують політики та урядовці, бізнес констатує адміністративний тиск.
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У деяких випадках він посилюється. Це не може не викликати
занепокоєння», – наголосив він.
За словами Д. Шимківа, багато скарг бізнесу стосуються …
необґрунтованих перевірок, кількість яких порівняно з минулим роком не
зменшилась. «Це дивує, оскільки в нас є мораторій на перевірки, але наші
перевіряючі органи креативні: знаходять моделі, як заходити на підприємства
і тиснути на них», – додав заступник Глави АПУ. Д. Шимків також зазначив,
що є скарги на дії Антимонопольного комітету України.
Для боротьби з необґрунтованим тиском на бізнес буде відновлено і
реформовано роботу Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при
Президентові України. «Цей орган дасть можливість зробити максимально
прозорим і публічним процес аналізу інвестиційних проектів, вивчення
проблем і шляхів вирішення конфліктних ситуацій», – сказав заступник
Глави АПУ.
Д. Шимків поінформував про підготовку конференції донорів,
заплановану на початок наступного року, метою якої буде відпрацювання
конкретного плану відновлення країни на період 2015–2017 років…
(Офіційне
представництво
Президента
України
(http://www.prezident.gov.ua/news/31572.html). – 2014. – 11.11).
***
Уряд України разом з Європейським банком реконструкції і
розвитку підписав антикорупційну ініціативу, згідно з якою
запроваджується посада бізнес–омбудсмена з антикорупційних питань.
Про це було повідомлено на брифінгу під час прес–дня Уряду для
представників регіональних та загальнодержавних ЗМІ 10 листопада 2014
року.
Бізнес–омбудсмен буде опікуватися розглядом скарг як українських
бізнесменів, так і тих представників закордонного бізнесу, що працюють
Україні. Зокрема, це стосуватиметься сигналів щодо корупційних проявів,
рейдерських захоплень тощо. Відповідна комісія працює над створенням
нормативно–правової бази, зокрема проектів відповідних закону та
постанови Уряду, які створять законодавче підґрунтя для діяльності бізнес–
омбудсмена
в
Україні
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247737821&cat_id=2
44276429). – 2014. – 10.11).
***
У Мінекономрозвитку очікують, що в 2014 році загальна сума
укладених договорів по державних закупівлях складе близько 150 млрд. грн.
Про це повідомлялось під час круглого столу «Запровадження
електронних тендерів у систему державних закупівель в Україні».
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За результатами 9 місяців цього року сума укладених договорів по
державних закупівлях склала 105 млрд. грн. До кінця року ця цифра
становитиме орієнтовно 150 млрд. грн. Це менше, ніж минулого року
(приблизно 200 млрд. грн.), через об’єктивні обставини – скорочення
бюджетних призначень.
Такі значні цифри свідчать про те, що український ринок є достатньо
великим та цікавим, і представляє важливий елемент усієї економічної
політики України.
Мінекономрозвитку, як центральний орган, відповідальний за політику
у сфері державних закупівель, підтримує ініціативу запровадження
електронних тендерів задля вдосконалення системи, Міністерство займається
розробкою регламенту допорогових закупівель.
Основними засадами функціонування нової системи мають стати пост–
кваліфікація, центральна база даних, яка належить державі, та можливість
розподілу сфер впливу держави і бізнесу. ...За державою залишається
система зберігання інформації, система клірингу й фіксації самих угод, а
приватному сектору надається можливість під’єднувати і здійснювати зручні
платформи, яких потребуватиме ринок.
Мінекономрозвитку зараз працює над вдосконаленням порядку
моніторингу державних закупівель, з акцентом на фундаментальному баченні
наявних тенденцій, для надання рекомендацій тим органам, які вже можуть
безпосередньо
здійснювати
контроль
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247741586&cat_id=2
44277212). – 2014. – 11.11).
***
У Київській області достроково відкрилися перші три Центри з
надання адміністративних послуг
Як повідомляє Головне управління Держземагентства у Київській
області, відтепер у Таращанському, Бориспільському та Баришівському
районах найпопулярніші серед громадян і бізнесу адміністративні послуги
органів виконавчої влади, у тому числі земельного агентства, будуть
надаватися через новостворені Центри надання адміністративних послуг.
…На черзі відкриття таких Центрів в інших районах області.
Для зручності жителів Київщини планується наблизити надання
адміністративних послуг до місця роботи та проживання заявників, тобто
організувати роботу за принципом «єдиного офісу» та «єдиного вікна».
Подібні офіси з надання адміністративних послуг є одним із основних
елементів впровадження електронного урядування, що успішно діють в
європейських країнах.
Як відомо, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від
16 травня 2014 року № 523–р затвердив перелік послуг, які надаватимуться
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади через
Центри надання адміністративних послуг по всій Україні (Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247773635&cat_id=2
44277212). – 2014. – 25.11).
***
Необхідно розробити дієвий механізм, який відкрив би приватному
партнеру широкі можливості реалізації суспільно значущих проектів у
різних сферах.
На цьому 24 листопада на нараді з удосконалення законодавства у сфері
державно–приватного
партнерства
наголосив
заступник
Міністра
економічного розвитку і торгівлі України – керівник апарату Роман Качур.
Він зауважив, що практики стикаються з тим, що на сьогодні є
недосконалим правове регулювання договорів державно–приватного
партнерства, реалізація яких корисна для державного чи комунального
сектору і є цікавою для приватних партнерів.
«Є маса простих і цікавих проектів, куди не приходить приватний
капітал, тому що правове регулювання є недосконалим, зокрема, механізм
розподілу ризиків, оцінки майна. Наша першочергова задача – відкрити ці
можливості. Якщо приватний бізнес хоче прийти у той чи інший сектор,
приміром, теплопостачання, ЖКГ, управління майном, мусимо дати
інструмент, аби бізнес зміг скористатися вже сьогодні», – сказав Роман
Качур.
Очевидно, що існуючий нині закон про державно–приватне партнерство
не використовується вповні. Підтвердженням цього – мала кількість
укладених договорів. Тож завдання влади на сучасному етапі полягає в тому,
щоб зробити простий, проте дієвий механізм, упровадити такі правила, які б
дозволили прийти капіталу у різні сфери, зокрема, теплоенергетику,
управління майном – комунальним і державним. Необхідно у стислі строки
створити алгоритм дій, аби внести потрібні зміни й почати користуватися
перевагами
публічно–приватного
партнерства
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247771870&cat_id=2
44277212). – 2014. – 24.11).
***
Для Уряду України найважливішими залишаються чотири ключових
питання
–
активізація
промислового
розвитку,
дерегуляція,
удосконалення
інвестиційного
клімату
та
сприяння
зовнішньоекономічній діяльності українських товаровиробників. Про це
йшлося під час конференції «День економіки Східної Європи», яка відбулася
20 листопада у Берліні.
…Відновлення промислового розвитку має ґрунтуватися на створенні
системи фінансових інститутів і підтримки економічного розвитку. А це –
система кредитування реального сектору економіки, національне експортно–
кредитне агентство, проведення активної зовнішньоторговельної політики за
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допомогою закордонних торгових представництв, система кредитної
підтримки малого та середнього бізнесу. Важливу роль у цьому процесі
відновлення відіграватиме розвиток найперспективніших галузей економіки:
гірничодобувної, хімічної промисловості, металургії, машинобудівного
комплексу, військово–промислового комплексу. Україна має значний
потенціал для розвитку й модернізації своєї економіки (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247768427&cat_id=2
44276429). – 2014. – 21.11).
***
21 листопада 2014 року завершив роботу дводенний ІV Форум
України з питань конкуренції, який відбувся за офіційної підтримки
Антимонопольного комітету України та активної організації
«EuroLawyer»
На другий день ІV Форуму Антимонопольний комітет України
представив власний досвід роботи, напрацьований роками. Зокрема,
учасники активно обговорювали питання щодо сфери застосування
економічних концентрацій в Україні. Особлива увага також була приділена
останнім передовим практикам стосовно вдосконалення порядку отримання
дозволів на концентрацію та використанню практичного досвіду країн ЄС та
США для вдосконалення регулювання зазначеної проблеми.
…Жвава дискусія між присутніми та учасниками заходу розгорнулася у
процесі розгляду питання щодо практики розслідування Комітетом справ про
недобросовісну конкуренцію та розслідування антиконкурентних узгоджених
дій на окремих ринках.
Екс–Голова Федеральної торговельної комісії США, професор Вільям
Ковачіч (університет Джорджа Вашингтона школи права (Вашингтон, США)
відмітив високий рівень механізмів боротьби з картелями, започаткованих
Комітетом. Також Вільям Ковачіч наголосив на здобутках українського
відомства та успішному використанню ним зарубіжного досвіду. «Проте
вдосконалення роботи Комітету неможливе без належної правової допомоги
з
боку
Уряду»,
–
підсумував
гість…
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247768384&cat_id=2
44277212). – 2014. – 21.11).
***
Щороку Кабінет Міністрів України відповідно до вимог статті 16
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» затверджує
переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягатиме ліцензуванню, та
обсяги квот на наступний календарний рік
Зважаючи на пропозиції заінтересованих міністерств і відомств,
Мінекономрозвитку підготувало відповідні переліки товарів з метою
забезпечення формування раціональної структури експорту й імпорту
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окремих видів товарів, виконання міжнародних договорів України,
законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, захисту
інтелектуальної власності, охорони навколишнього середовища.
Планується, що у 2015 році отримання ліцензії потребуватимуть,
зокрема такі зовнішньоекономічні операції: експорт золота й срібла, газу,
окремих товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та
їх сплавів; експорт та імпорт оптичного полікарбонату й обладнання для
виробництва дисків для лазерних систем зчитування, озоноруйнівних
речовин і товарів, які їх містять; імпорт окремих видів товарів з Республіки
Македонія в рамках тарифної квоти тощо.
При цьому, задля дерегуляції економіки, полегшення ведення бізнесу й
усунення надмірного державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, проектом постанови враховані питання щодо скорочення
переліків окремих товарів, експорт та імпорт яких підлягатиме ліцензуванню
у 2015 році, а також зменшення кількості дозвільних документів у сфері
господарської діяльності у порівнянні з 2014 роком (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247764985&cat_id=2
44277212). – 2014. – 20.11).
***
Порушення, які найчастіше допускають платники єдиного податку
Структурні підрозділи територіальних органів ДФС у Тернопільській
області, відповідно до функцій, передбачених Податковим кодексом України,
постійно здійснюють контроль за дотриманням платниками податкового
законодавства, в тому числі норм, що регламентують правові засади
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Так, за результатами контрольно–перевірочної роботи, проведеної
стосовно фізичних осіб–підприємців, що обрали спрощену систему
оподаткування, працівниками територіальних органів ДФС доволі часто
встановлюються порушення вимог глави 1 Розділу XIV Податкового кодексу
України. Зокрема:
– перевищення встановленого обсягу доходу платниками єдиного
податку першої–третьої груп та нездійснення такими платниками переходу
на застосування іншої групи платника або на сплату інших податків і зборів;
– застосування платником єдиного податку способу розрахунків,
відмінного від готівкового або безготівкового;
–
здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати
спрощену систему оподаткування;
–
здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників
єдиного податку;
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–
перевищення (для відповідної групи) граничної чисельності
фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного
податку;
–
використання праці найманих осіб без належного оформлення
трудових відносин та виплата заробітної плати «в конвертах».
Крім того, встановлюються порушення порядку ведення книги обліку
доходів або книги обліку доходів і витрат, правильності обчислення,
своєчасності сплати сум єдиного податку і своєчасності подання податкових
декларацій.
Якщо контролюючий орган під час проведення перевірки виявив
порушення платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1
Розділу XIV Податкового кодексу України, анулювання реєстрації такого
платника проводиться за рішенням органу, прийнятим на підставі акта
перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому
допущено порушення.
У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або
перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох
послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим
органом.
Головне управління ДФС у Тернопільській області наголошує
платникам єдиного податку на необхідності в своїй господарській діяльності
чітко дотримуватись вимог законодавства задля упередження в подальшому
донарахувань податків та застосування штрафних санкцій контролюючим
органом. Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській
області
(Територіальні органи ДФС у Тернопільській області
(http://tr.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174188.html). 2014. – 27.11).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ У
ВДОСКОНАЛЕННІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
ВІДГУКИ НА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уточнения
налоговых обязательств с налога на прибыль предприятий и налога на
добавленную стоимость в случае применения налогового компромисса»
(http://finance.obozrevatel.com/analytics–and–forecasts/68237–koalitsiya–
prostila–biznesu–95–ukryityih–nalogov.htm).
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Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Законодательным актом для реализации режима налогового
компромисса
налогоплательщикам
предоставлены
определенные
преференции, а именно: оплата только доли заблаговременно
незадекларированных
платежей
или
несогласованных
налоговых
обязательств, отсутствие юридической ответственности (финансовой,
административной и уголовной) за указанные правонарушения,
освобождение от налоговых проверок за уточненные и проверенные
налоговые периоды в последующих отчетных периодах и др.
Законом дополнен раздел XX «Переходные положения» Налогового
кодекса Украины новым подразделом 92, который регулирует механизм
уточнения налоговых обязательств с налога на прибыль и налога на
добавленную стоимость при применении процедуры налогового
компромисса, и которым предусмотрено:
– представление налогоплательщиками по добровольному решению
уточненных расчетов налоговых обязательств по налогу на прибыль
предприятий и/или налога на добавленную стоимость за любые налоговые
периоды до 1 апреля 2014 года;
– уплату налогоплательщиком при применении процедуры налогового
компромисса 5% от суммы задекларированных или определенных в
налоговом уведомлении–решении налоговых обязательств; то есть 95%
суммы соответствующего налога будут считаться погашенными;
– четкую процедуру достижения налогового компромисса общей
продолжительностью в 70 календарных дней. При этом общий срок принятия
решения налогоплательщиком о применении процедуры налогового
компромисса составляет 90 календарных дней со дня вступления в силу этим
законом;
– заявительный характер процедуры налогового компромисса по
размеру уплаты, видов налогов и сроков применения относительно
несогласованных сумм налоговых обязательств, которые находятся в
процедурах судебного и/или административного обжалования и другими
налоговыми уведомлениями–решениями, налоговые обязательства по
которым не согласованы;
– распространение процедуры налогового компромисса на случаи,
когда у налогоплательщика начата документальная налоговая проверка или
составлен акт по результатам такой проверки. В таких случаях
налогоплательщик по своему решению может подать уточняющие расчеты
налоговых обязательств по налогу на прибыль предприятий и/или налога на
добавленную стоимость.
34

Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об
административных правонарушениях, Уголовного кодекса и Уголовного
процессуального кодексов и Кодекса административного судопроизводства
относительно освобождения налогоплательщиков от административной и
уголовной ответственности, а также установлена возможность применения
процедуры
примирения
сторон
в
рамках
административного
судопроизводства при применении налогового компромисса.
Как сообщал «Обозреватель», накануне народные депутаты
поддержали в первом чтении законопроект № 1578 «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно
налоговой реформы)»
(Обозреватель (http://finance.obozrevatel.com/analytics–and–forecasts/68237–
koalitsiya–prostila–biznesu–95–ukryityih–nalogov.htm). – 2014. – 25.12).
***
18 листопада відбувся Форум громадських організацій «Податкова
реформа. Фокус – система електронного адміністрування ПДВ: наслідки
для бізнесу та альтернативи»
Зокрема, під час заходу обговорювалися питання, пов’язані із вступом
у дію 01 січня 2015 норм Закону України від 31.07.2014 року № 1621–VII
«Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України» в частині системи електронного
адміністрування ПДВ.
Відзначалось, що позиція Міністерства фінансів полягає в тому, що
механізм електронного урядування є вкрай необхідним. І навіть якщо воно не
зможе вирішити усі питання з адмініструванням ПДВ, це один із вагомих
кроків на шляху до подолання податкових ям. Мінфін дуже уважно розглядає
усі пропозиції, які надходять з даного питання і готовий пропонувати
відповідні правки до закону.
…дуже часто і у ЗМІ, і серед виступів йшла мова, що Уряд пропонує
списати заборгованість кредиту, який буде накопичений на
1 січня 2015.
Такої мети Уряд перед собою не ставить. Податковий кредит – це зменшення
поточних зобов’язань на суму податку, який вже був сплачений до бюджету.
Уряд повинен бути впевненим, що ці гроші були зараховані. Якщо такої
впевненості немає, завжди виникає ризик як корупційного плану, так і
фіскальний ризик, пов’язаний із зменшенням доходів бюджету. Є також і
комерційний ризик. Він знаходиться у тій площині, що той, хто добросовісно
сплачує податок на додану вартість в повному обсязі не може конкурувати з
тими, хто цей податок не сплачує, використовуючи різноманітні схеми. Уряд
хоче подолати цю схему, і запропонував систему електронного
адміністрування.
Уряд та, зокрема, Міністерство фінансів роблять усе можливе для
скорочення заборгованості по ПДВ. На сьогоднішній день в простроченій
сумі залишилося 2 млрд. грн. …
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Навесні за ініціативи Мінфіну була прийнята норма закону, відповідно
до якої на сайті Держказначейства щомісяця оприлюднюється звіт з
інформацією, кому і скільки відшкодовано ПДВ. Крім того, 04 листопада
було оприлюднено наказ Міністерства фінансів, згідно з яким звіти
Державної фіскальної служби з даного питання міститимуть більше даних.
Це дозволить розширити питання публічності і прозорості цього процесу.
…Міністерство фінансів постійно співпрацює із бізнес та
громадськими асоціаціями, представниками бізнесу та експертами щодо змін
у
податковій
сфері…
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247759896&cat_id=2
44277212). – 2014. – 18.11).
***
Перевагами «Електронного кабінету платника податків»
користується 161 представник волинського бізнесу
«Електронний кабінет платника податків» має стабільне коло
прихильників серед бізнес–спільноти Волині. Зі свого персонального
робочого місяця усіма пропонованими можливостями цього сучасного
сервісу нині користується 161 представник місцевого бізнесу.
Переважна більшість користувачів сервісу – великі підприємства.
Відтак, їх фінансові та бухгалтерські служби подають звіти та дізнаються про
стан розрахунків з бюджетом дистанційно.
«З переліку пропонованих ДФС електронних сервісів саме
«Електронний кабінет платника податків» один з найбільш зручних. Крім
того, це ще надійний спосіб звітуватися перед органами ДФС. Цей сервіс
постійно вдосконалюється відповідно до потреб бізнесу та гарантує
конфіденційність наданої органам ДФС звітної інформації»,– зазначає
начальник ГУ ДФС у Волинській області Віталій Чуй.
За словами керівника ГУ ДФС Волині, завдяки інформаційним
технологіям, що швидко розвиваються, платники податків незалежно від
масштабу їх бізнесу, мають нагоду користуватися електронними сервісами та
уникнути будь–якого спілкування з представниками ОДПІ.
«Цей момент дуже важливий, оскільки виключає будь–які корупційні
складові у стосунках податкового інспектора та платника податків», –
підкреслив Віталій Чуй. Прес–служба ГУ ДФС у Волинській області
(Територіальні
органи
ДФС
у
Волинській
області
(http://vl.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174313.html). – 2014. – 28.11).
***
24 листопада, під час прес–конференції в Ужгородському прес–клубі
економісти представили Концепцію реформування Податкового
законодавства в Україні. Серед перших пропозицій науковців – відміна
податку на додану вартість
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За словами кандидата економічних наук Вікторії Слюсаренко, ПДВ є
одним із найбільше неефективних податків: «На сьогоднішній день найбільш
неефективним і найбільш корумпованим податком є ПДВ. Говориться про
те, що він більше наповнює бюджет, але насправді ті схеми, які застосовують
для того, аби відмивати цей податок і перерозподіляти його не у наші з вами
кишені, це твердження спростовують. Ми пропонуємо скасувати ПДВ як
такий. Він найбільше заганяє економіку України у тінь», – сказала Вікторія
Слюсаренко.
«ПДВ виник у 1948 році. Тоді почалося перевиробництво. Його
природа виконує стримуючу функцію для виробництва. Для чого нам мати
такий податок і застосовувати його для платників, якщо він виконує
стримуючу функцію?», – додала вона (Інформаційно–аналітичний сайт
Zaholovok.com.ua
(http://zaholovok.com.ua/zakarpatski–naukovtsi–
proponuyut–vidminiti–pdv). – 2014. – 24.11).

СПІВПРАЦЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Дніпропетровський бізнес–інкубатор дає перші результати
Регіональний бізнес–інкубатор Innovation BOX, який був створений за
ініціативою голови обласної ради Євгена Удода, презентував свої перші
старт–ап проекти. Вони були розроблені молодими дніпропетровськими
підприємцями і стосувалися дуже актуальної для Дніпропетровщини теми –
енергозбереження та енергоефективність.
Автоматизовані системи енергоаудиту та управління витратами
ресурсів, виробництво утеплювача зі сміття, технології будівництва
енергоефективних будинків із солом’яних блоків – ці та інші досить
оригінальні для нашого регіону інновації були винесли на розсуд фахівців
обласної ради, держагенства з енергоефективності та енергозбереження,
енергоаудиторів і підприємців.
«Ми створили бізнес–інкубатор для того, щоб об’єднати інтелект та
енергію нашої молоді з організаційним ресурсом влади та фінансовими
можливостями інвесторів. Саме за цих умов наш регіон отримає сучасні
інноваційні практики, малий та середній бізнес – перспективні проекти для
реалізації, а молоді люди – можливість реалізувати себе в кар’єрному та
фінансовому сенсі. Сьогодні ми отримали перші результати діяльності
нашого бізнес–інкубатору у напрямку енергоефективних старт–апів. І я
впевнений, що їх реалізація принесе значну користь нашому регіону», –
підкреслив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.
Присутні фахівці визнали більшість представлених проектів досить
перспективними. Бо на їх думку, навіть дуже несподівані ноу–хау, які
сьогодні у багатьох викликають подив, завтра можуть стати повноцінними
напрямками виробництва дуже перспективними для інвестування та
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корисними для суспільства
(Дніпропетровська обласна
(http://oblrada.dp.ua./press/news/default/2014–12/3668). – 2014. – 25.12).

рада

***
Євген Удод: Ми вчимо молодь Дніпропетровщини самостійно
розробляти та втілювати у життя актуальні проекти
Слухачі «Школи проектного менеджменту», яка працює при
Дніпропетровській обласній раді завершили першу сесію. За 6 тижнів
навчання студенти прослухали курс лекцій від провідних тренерів з
проектного менеджменту та підготувалися до практичної розробки власних
проектів: залучення інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку
малого та середнього бізнесу, розвиток територій та енергоефективність.
«Школа проектного менеджменту – це набагато більше ніж просто
навчання. З нашою допомогою студенти мають пройти повний шлях від
оригінальної ідеї до розробки проекту та його втілення у життя. Тобто стати
повноцінними спеціалістами, які здатні перетворити теоретичні розробки на
практичну користь для суспільства. Ми даємо шанс активним фахівцям
отримати нові знання, проявити себе, а в майбутньому – отримати
перспективну роботу. Саме для цього відібрані кращі тренери – грамотні
теоретики і досвідчені практики з найбільших українських і зарубіжних
компаній», – зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод.
Досвідом з учасниками проекту ділилися – спеціалісти
Дніпропетровської обласної ради, ДРІДУ НАДУ при Президентові України,
компанія Прайс–Ватерхаус–Куперс (PWC) та «Перша Лабораторія Бізнесу».
Нагадаємо, до участі у «Школі проектного менеджменту» відібрано 30
молодих людей з вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. За
підсумками навчання, у березні 2015 року слухачі презентують свої
тематичні проекти та отримають сертифікати і рекомендаційні листи від
Дніпропетровської обласної ради. У майбутньому молоді спеціалісти не
тільки матимуть кращі перспективи для працевлаштування, а й будуть
залучені до реалізації програм розвитку регіону та проектів, що вони самі й
запропонували
(Дніпропетровська
обласна
рада
(http://oblrada.dp.ua./press/news/default/2014–12/3667). – 2014. – 25.12).
***
В Запорожской области выросло количество малых предприятий
Несмотря на недофинансирование Комплексную программу развития
малого и среднего предпринимательства Запорожской области в 2013–2014
годах в основном выполнено.
Состоялось заседание областного координационного совета по
вопросам
развития
предпринимательства,
сообщает
пресс–служба
Запорожской ОГА.
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Члены коордсовета заслушали отчет Департамента экономического
развития и торговли ОГА о результатах выполнения мероприятий
Комплексной программы развития малого и среднего предпринимательства в
Запорожской области за 2013–2014 годы. С основными достижениями от
реализации мероприятий ознакомила начальник управления развития
предпринимательства, регуляторной политики и торговли Департамента
Наталья Гончар.
Как сообщила чиновник, финансирование Программы планировалось в
объеме более 7,7 млн. грн. Однако фактически было профинансировано всего
344 тыс. грн. в 2013 году и 238,4 тыс. грн. в текущем.
В связи с ограниченными финансовыми возможностями основное
внимание было сосредоточено на реализации мероприятий, которые не
нуждались в средствах. В частности, это организация работы выездных
приемных по рассмотрению актуальных вопросов ведения бизнеса,
проведения заседаний за «круглым столом», семинаров, предоставление
консультаций предпринимателям.
В рамках реализации Программы налажена продуктивное
взаимодействие с Региональным фондом поддержки предпринимательства в
Запорожской области, который стал партнером Департамента в реализации
двух международных проектов: сертификации системы в зеленом туризме и
создании сети бизнес–инкубаторов Черноморского региона.
Наталья Гончар остановилась и на работе, связанной с развитием сети
центров предоставления административных услуг. В сети центров
админуслуг входят 25 заведений, работающих в городах и районах области.
В прошлом году к ним обратились почти 23 000 субъектов хозяйствования,
за девять месяцев 2014 года – более 12 000 Сейчас полномочия центров
расширяются в сфере миграции и регистрации.
В отношении экономических показателей деятельности малого и
среднего бизнеса, по данным ГУ Государственной фискальной службы в
области, в сводный бюджет региона в прошлом году поступило 2,4 млрд.
грн., А в течение девяти месяцев 2014 года – 1,8 млр. грн.
За отчетный период сократилось количество средних предприятий и
физических лиц – предпринимателей. Вместе с тем, количество малых
предприятий выросла в среднем на 3%.
– Если подвести итог выполнения Программы, то с 70 мероприятий
выполнено 52, не выполнены – 18, в основном те, которые нуждались в
финансировании, – резюмировала Наталья Гончар (Голос Запорожья
(http://golos.zp.ua/novosti/item/14653–v–zaporozhskoj–oblasti–vyroslo–
kolichestvo–malykh–predpriyatij). – 2014. – 25.11).
***
В Івано–Франківську відбулася заключна конференція діяльності
проекту «Ініціативна молодь 2 – інноваційні методи навчання
підприємництву в українській системі освіти»
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Цей проект тривав на території Західної України впродовж двох років
за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках
програми «Польська допомога задля розвитку 2013». Крім того, він
відбувався за підтримки ГЦ «Ділові ініціативи», відділу дошкільної та
загальної середньої освіти Івано–Франківська, департаменту освіти та науки
Івано–Франківської ОДА. Втім участь у заході брали також представники із
Чернівецької, Тернопільської та Львівської областей.
Основна мета проекту – це запровадження інноваційних освітніх
інструментів навчання основ економіки в школах І–ІІІ ступенів та території
Західної України, які мають підвищити суттєво знання та навички школярів у
започаткуванні та веденні підприємницької діяльності. Окрім того,
адаптувати молодь до життя та праці в умовах ринку.
Загалом, участь у проекті брали 20 шкіл Західної України. Для того,
щоб таке навчання було ефективним і більш практичним в майбутньому та
справді допомогло дітям у майбутньому, фахівці розробили спеціальну
програму за допомогою якої навчали учнів.
За словами представника Малопольського інституту територіального
самоврядування і адміністрації Войтека Одзімека, були розроблені 15
симуляційних сценаріїв та ігор з відповідними комп’ютерними аплікаціями,
які навчали цікавого підприємництва. Також відпрацьовували навчальні
матеріали відповідно до спільних ідей учнів. Відтак, учні, які брали участь у
міжрегіональному конкурсі на кращу бізнес–ідею.
«За цей час нам також вдалося підготувати кадри та тренерів, які б
змогли підготувати дітей у сфері підприємництва та зробити це питання
цікавим для молоді. І ми дуже раді, що молодь, яка перемогла у конкурсі
«Юніор Бізнес» мала можливість відвідати польські школи та перейняти
досвід економічного підприємництва», – зазначив Войтек Одзімек.
Відтак, вчителі шкіл, як брали участь у проекті «Ініціативна молодь2 –
інноваційні методи навчання підприємництву в українській системі освіти»
представили свої симуляційні ігри розроблені в рамках проекту(Галицький
кореспондент (http://www.gk–press.if.ua/index.php?q=node/17079). – 2014. –
15.12).
***
Відбулось засідання Ради підприємців при виконавчому комітеті
Івано-Фрвеківської міської ради
24.11.2014р. в приміщенні Українсько–Канадського СП «МБЕРІФ–
Бізнес–Центр» відбулось чергове засідання Ради підприємців – дорадчого
органу виконавчого комітету міської ради, який створений з метою
залучення суб’єктів підприємництва до вироблення і реалізації спільних з
органами місцевого самоврядування рішень в сфері розвитку малого і
середнього бізнесу.
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Радою підприємців обговорювався проект заходів з виконання
Програми підтримки малого підприємництва на 2015–2016 рр. (попереднє
засідання по цьому ж питанню відбулось 18.11.2014р.). В ході засідання
члени Ради внесли свої пропозиції щодо вдосконалення запропонованих
заходів, та загалом підтримали проект Програми (Офіційний сайт міста
Івано–Франківська (http://www.mvk.if.ua/news/29444). – 2014. – 25.11).
***
Вдосконалення процедури планування контрольно–перевірочних
заходів та використання ризикоорієнтованої системи відбору платників
податків дозволило зменшити в більш ніж півтора разу кількість
перевірок суб’єктів господарювання.
За 10 місяців поточного року фіскальні органи Прикарпаття провели
665 документальних та фактичних перевірок проти 1003 перевірок у
минулому році. При цьому до бюджету донараховано податкових
зобов’язань на суму 67,8 млн грн.
Загалом із початку року суб’єкти господарювання сплатили до
бюджетів усіх рівнів 3,2 млрд грн податків та зборів. З них до загального
фонду державного бюджету сплачено 1,78 млрд гривень, що на 75,7 млн
гривень більше, ніж фактичний обсяг збору за аналогічний період минулого
року. До місцевих бюджетів надійшло 1,4 млрд гривень, що на 29,7 млн
гривень більше, ніж у відповідному періоді 2013 року.
До теми: На сьогодні на обліку в органах фіскальної служби області
перебуває 74 705 платників податків, зокрема 24 106 юридичних осіб та
50599 фізичних осіб–підприємців. Цьогоріч свій бізнес започаткували більше
4 тис. суб'єктів господарювання (Галицький кореспондент (http://www.gk–
press.if.ua/index.php?q=node/16407). – 2014. – 23.11).
***
Для уникнення подвійного нарахування ЄСВ подайте копії
документів
Головне управління ДФС у м. Києві повідомляє, що з метою уникнення
подвійного нарахування єдиного внеску фізична особа – підприємець, яка
виконує роботи (надає послуги) відповідно до укладених цивільно–правових
договорів, повинна надати суб’єктам господарювання копію документа, що
підтверджує державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (виписку з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
в якій зазначаються основні види діяльності).
Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування є підприємства, установи та організації, інші
юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно
від форми власності, виду діяльності та господарювання, та фізичні особи –
підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового
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договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи
за цивільно–правовими договорами (крім цивільно–правового договору,
укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи
(надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
(п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України від 08.07.2010 № 2464–VI «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).
Пунктом 5 розділу ІІ Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого
наказом Міндоходів України від 09.09.2013 № 458 взяття на облік
юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб –
підприємців, відомості щодо яких містяться в ЄДР, як платників єдиного
внеску підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) цим
юридичним особам та фізичним особам – підприємцям у порядку,
встановленому Законом України від 15.05.2003 №755–ІV «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» із змінами та
доповненнями.
Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців затверджений наказом
Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5.
Відомості, що містяться в ЄДР, є відкритими і загальнодоступними, за
винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків,
відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів
на рахунки та майно (п.1.6 розділу І Порядку № 1846).
Згідно з п.1.7 розділу І Порядку № 1846 відомості, що сформовані
програмними засобами ведення ЄДР, надаються, зокрема, у вигляді виписки
з ЄДР.
Отже, з метою уникнення подвійного нарахування єдиного внеску
фізична особа – підприємець, яка виконує роботи (надає послуги) відповідно
до укладених цивільно–правових договорів, повинна надати суб’єктам
господарювання копію документа, що підтверджує державну реєстрацію
фізичної особи – підприємця (виписку з ЄДР, в якій зазначаються основні
види
діяльності)
(Територіальні
органи
ДФС
у
м.
Києві
(http://kyiv.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/173732.html). – 2014. – 25.11).
***
З 01.10.2014 року Державною фіскальною службою України
затверджені нові Довідники податкових пільг №72/1, №72/2. У довідниках
представлений оновлений перелік пільг по податку на прибуток,
оподатковуванню неприбуткових установ і організацій, плати за землю,
податку на додану вартість, акцизному податку, державному миту й т.п., а
також визначено термін дії пільг.
Звертаємо увагу, що суб'єкти господарювання, які не сплачують
податки, збори у зв'язку з одержанням податкових пільг складають звіт про
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суми податкових пільг. Дані Довідників використаються платниками
податків при заповненні звіту про суми податкових пільг.
Подається зазначений звіт суб'єктом господарювання за три, шість,
дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом
40 календарних днів за останнім календарним днем податкового періоду. У
випадку, якщо суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не
надається. Ознайомитися з довідниками можна на веб–порталі ДФС України
у розділі «Довідники» (Київська обласна державна адміністрація
(http://www.khoda.gov.ua/news/bolee–5–tysyach–nalogoplatelshhikov–
novovoroncovskogo–rajjona–poluchili–lgoty). – 2014. – 04.12).
***
Працедавці та податківці Рівного контролюють оплату праці
Питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати
працівникам підприємств, установ та організацій Рівного, на сьогоднішній
день, є пріоритетним і соціально–значущим, що потребує невідкладного
вирішення. На особливому контролі знаходяться підприємства, які мають
заборгованість перед працівниками, а також ті, що порушують норми Закону
України «Про оплату праці» щодо термінів виплати заробітної плати.
ДПІ у м. Рівному разом з органами місцевої влади постійно проводять
комплекс спільних заходів, зокрема, здійснюється аналіз причин виникнення
заборгованості по кожному боржнику та визначаються шляхи її погашення.
Питання стану виплати заробітної плати, погашення заборгованості із
заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, а також рівень оплати праці і шляхи його підвищення
на окремих підприємствах розглядались нещодавно на черговому засіданні
міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат.
На засідання були запрошені керівники 22 економічно – активних
підприємств обласного центру, які станом на 01.11.2014 року заборгували
своїм працівникам понад 5 млн. грн., та керівники 15 підприємств, які
виплачували заробітну плату найманим працівникам у розмірі меншому ніж
законодавчо встановлений.
Під час роботи комісії особливу увагу було звернуто на існування
такого ганебного явища, як виплата заробітної плати нижчої від мінімальної.
Зокрема, відзначалось, що гарантований рівень мінімальної заробітної плати
чимало роботодавців просто ігнорують і змушують робітників працювати на
невелику зарплату, що має негативні наслідки для самого працівника, який
позбавляє себе гідної пенсії у майбутньому та соціальної захищеності
сьогодні. Тому, своєчасна й повна сплата єдиного соціального внеску, а
також забезпечення заробітною платою працівників не менше мінімальних
соціальних стандартів – це обов’язок кожного роботодавця щодо соціального
захисту своїх працівників. ДПІ у м. Рівному (Територіальні органи ДФС у
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Рівненській області (http://rv.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/176287.html). –
2014. – 15.12).
***
Мас–медіа Збаражчини оперативно інформуватимуть платників
про податкову реформу
В Збаразькій ОДПІ відбулась зустріч заступника начальника
Головного управління ДФС в області Сергія Господарика з представниками
місцевих засобів масової інформації. Захід пройшов в рамках проведення
Дня району і був ініційований з метою налагодження співпраці з місцевими
ЗМІ. Представників місцевих ЗМІ найбільше цікавили зміни законодавства та
хід податкової реформи.
«З новими реформами багато повноважень буде передано на районний
рівень, тому місцеві бюджети отримають додаткові кошти для розвитку свого
регіону, водночас значно підвищиться й відповідальність громад. Реформа
торкнеться й єдиного соціального внеску, ставки якого будуть значно
знижені, що допоможе вивести зарплати з тіні. Переконаний, разом ми
конструктивно змінимо податкову систему, збалансувавши її між інтересами
бізнесу та держави, й максимально наблизимось до європейських
стандартів», – зазначив Сергій Господарик.
Учасники зустрічі обговорили нюанси спрощеної системи
оподаткування, застосування реєстраторів розрахункових операцій
та
заплановані зміни у законодавстві.
На завершення заходу представники ЗМІ обговорили шляхи
покращення інформованості жителів району щодо питань податкового та
митного законодавства. Відділ комунікацій Головного управління ДФС у
Тернопільській області (Територіальні органи ДФС у Тернопільській
області (http://tr.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/176268.html). – 2014. –
15.12).
***
Співробітники Міндоходів Харківщини розповідають про права
платників з телеекранів
Так, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права, заступник
начальника управління правової роботи ГУ Міндоходів у Харківській області
Любов Іщук взяла участь у програмі «Гість в студії» харківського телеканалу
«Фора» та відповіла на запитання ведучої Ганни Черненко.
Зокрема,
Любов
Іщук
проінформувала
щодо
порядку
адміністративного оскарження податкових повідомлень–рішень.
Наводимо питання, на які фахівець надала відповіді.
Який контролюючий орган повинен повідомити платника
податків при поданні повторної скарги?
44

Відповідно до п. 56.2 ст. 56 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755–VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі
коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно
визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь–яке інше рішення,
що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень
контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України,
він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою
про перегляд цього рішення.
Згідно з п. 56.3 ст. 56 ПКУ скарга подається до контролюючого органу
вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином
засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник
податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ)
протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником
податків податкового повідомлення–рішення або іншого рішення
контролюючого органу, що оскаржується.
Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до
контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та
Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів.
Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці
Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних
територіальних органів та митниць подаються до центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову
і митну політику.
Разом з цим, платник податків одночасно з поданням скарги
контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти
контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або
прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення–
рішення або будь–якого іншого рішення (п. 56.5 ст. 56 ПКУ).
Отже, у разі подання повторної скарги на рішення про результати
розгляду первинної скарги до контролюючого органу вищого рівня платник
податків письмово повідомляє про таке оскарження контролюючий орган,
який спочатку визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь–яке
інше рішення.
В який строк платник податків має право подати скаргу на
рішення за порушення у сфері ЗЕД?
Підпунктом 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755–VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ)
визначено, що згідно з податковим та іншим законодавством особою,
відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого
податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у
тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є
контролюючий орган.
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Відповідно до п. 56.2 ст. 56 ПКУ у разі коли платник податків вважає,
що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового
зобов’язання або прийняв будь–яке інше рішення, що суперечить
законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу,
встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися
до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього
рішення.
Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій
формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів,
розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з
урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ) протягом 10 календарних днів, що
настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення–
рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (п.
56.3 ст. 56 ПКУ).
Оскільки згідно з п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПКУ сума коштів, яку
платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як санкції за
порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, – є
грошовим зобов’язанням, то у разі якщо платник податків вважає, що
контролюючий орган неправильно визначив суму такого грошового
зобов’язання, він має право звернутися до контролюючого органу вищого
рівня із скаргою про перегляд податкового повідомлення–рішення протягом
10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків
такого рішення.
Яка
процедура розгляду скарги платника
податків в
контролюючому органі, який виявив бажання бути присутнім при
розгляді скарги та чим вона регламентована?
Відповідно до п.56.2 ст.56 Податкового кодексу України від 02 грудня
2010 року № 2755–VІ зі змінами та доповненнями у разі коли платник
податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму
грошового зобов’язання або прийняв будь–яке інше рішення, що суперечить
законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу,
встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право
звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд
цього рішення.
Згідно з п. 6.1 Р. VI Порядку оформлення і подання скарг платниками
податків та їх розгляду органами доходів і зборів, затвердженого наказом
Міністерства доходів і зборів України 25.12.2013 № 848, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 17.01.2014 за № 99/24876 (далі – Порядок),
особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:
особисто викласти аргументи особі, яка перевіряє скаргу, та брати
участь у перевірці поданої скарги;знайомитися з матеріалами перевірки;
подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті контролюючих
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органом, який розглядає скаргу;користуватися послугами адвоката або
представника, оформивши ці повноваження у встановленому законодавством
порядку;
одержати рішення за результатами розгляду скарги;
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці
розгляду скарги.
Громадянин має право бути присутнім при розгляді заяви чи скарги (п.
6.2 Р. VI Порядку).
Платник податку має право відкликати подану ним скаргу (повністю
чи в окремій частині) у будь–який час до прийняття рішення за результатами
розгляду скарги. Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою (п.
6.2 Р. VI Порядку).
Якщо особа, яка подала скаргу на податкове повідомлення – рішення
контролюючого органу висловила письмове бажання у скарзі бути
присутньою при розгляді скарги, контролюючий орган письмово повідомляє
платника податків про місце, дату і час розгляду скарги.
Чи потрібно планику податків додатково оскаржувати податкові
повідомлення – рішення, якщо ним на підставі отриманого рішення про
результати розгляду первинної скарги подано повторну скаргу до
контролюючого органу вищого рівня?
Відповідно до п. 56.2 ст. 56 Податкового кодексу України від 02
грудня 2010 року № 2755–VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі
коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно
визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь–яке інше рішення,
що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень
контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України,
він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою
про перегляд цього рішення.
Згідно з п. 56.3 ст. 56 ПКУ скарга подається до контролюючого органу
вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином
засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник
податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 ПКУ)
протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником
податків податкового повідомлення–рішення або іншого рішення
контролюючого органу, що оскаржується.
Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до
контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та
Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів.
Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці
Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних
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територіальних органів та митниць подаються до центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову
і митну політику.
У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або
часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків
має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем
отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до
контролюючого органу вищого рівня (п. 56.6 ст. 56 ПКУ).
Відповідно до п. 3.4 р. 3 Порядку направлення органами державної
податкової служби податкових повідомлень–рішень платникам податків,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2012 № 1236
(далі – Порядок), якщо за результатами адміністративного або судового
оскарження грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми
бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта
оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку
на додану вартість збільшується, то крім раніше надісланого податкового
повідомлення–рішення направляється окреме податкове повідомлення–
рішення на суму збільшення, якому присвоюється номер та яке вноситься до
відповідного реєстру податкових повідомлень–рішень у порядку,
передбаченому п. 3.3 р. 3 Порядку.
Якщо за результатами адміністративного або судового оскарження
грошове зобов’язання, зменшення (збільшення) суми бюджетного
відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування
податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану
вартість зменшується, то до платника податків направляється податкове
повідомлення–рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання,
якому присвоюється номер та яке вноситься до відповідного реєстру
податкових повідомлень–рішень у порядку, передбаченому п. 3.3 р. 3
Порядку.
Тобто якщо при розгляді первинної скарги контролюючий орган
приймає рішення про зменшення грошового зобов’язання, визначеного у
податковому повідомленні–рішенні, що оскаржувалось, то за результатами
розгляду такої скарги платнику податків направляється податкове
повідомлення–рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання,
а раніше надіслане податкове повідомлення–рішення вважається
відкликаним.
Якщо нарахована сума грошового зобов’язання збільшується
внаслідок її адміністративного оскарження, раніше надіслане (вручене)
податкове повідомлення–рішення не відкликається. На суму збільшення
грошового зобов’язання направляється окреме податкове повідомлення–
рішення.
Разом з тим, платник податків має право звернутись протягом 10
календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати
розгляду скарги, зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
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При цьому податкове повідомлення–рішення, яке містить зменшену
суму грошового зобов’язання, або окреме податкове повідомлення–рішення
на суму збільшення, не підлягають додатковому оскарженню, якщо платник
податків, у встановлені ПКУ строки, подав повторну скаргу на рішення про
результати розгляду первинної скарги до контролюючого органу вищого
рівня.
Який порядок оскарження результатів акту документальної планової
перевірки (зменшення від ємного значення об акта оподаткування з податку
на прибуток та інше), якщо податкові повідомлення – рішення
контролюючими органами не виносились?
Відповідно до ст.86 Податкового кодексу України від 02 грудня.2010
року №2755–VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та п.3 р.І Порядку
оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом
ДПА України від 22.12.2010 № 984 (далі – Порядок №984), результати
перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які
підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками
податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі
встановлення під час перевірки порушень складається акт, а у разі
відсутності порушень – довідка.
Згідно з п.86.7 ст.86 ПКУ та п.6 р.ІV Порядку №984 у разі незгоди
платника податків або його законних представників з висновками перевірки
чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають
право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем
обліку такого платника податків протягом п’яти робочих днів з дня
отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються контролюючим
органом протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання
(днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування
обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у
зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку,
визначеному ст.58 ПКУ для надсилання (вручення) податкових повідомлень–
рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має
право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку
зазначає у запереченнях. ГУ Міндоходів у Харківській області
(Територіальні
органи
ДФС
у
Харківській
області
(http://kh.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/176035.html). – 2014. – 11.12).
***
На Херсонщині з „підпілля” вийшла майже тисяча підприємців
З початку цього року на Херсонщині до державної реєстрації залучено
949 громадян, які надавали різні послуги, отримували доходи, але не
сплачували належні податки. Так, після оформлення підприємницької
діяльності бюджет додатково отримав 477,2 тисяч гривень податків.
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За словами заступника начальника Головного управління Державної
фіскальної служби у Херсонській області Миколи Квасневського, для
стимулювання підприємницького середовища регіону до підвищення
соціальної відповідальності у сплаті податків, працівники фіскальної служби
скорочують спілкування із сумлінними підприємцями та посилюють увагу
ретельному моніторингу діяльності
проблемних платників. Головне
управління ДФС у Херсонській області (Територіальні органи ДФС у
Херсонській
області
(http://kherson.sfs.gov.ua/media–ark/news–
ark/175395.html). – 2014. – 08.12).
***
У центрах обслуговування платників податків з‘явилась ще одна
сервісна послуга
З 1 листопада підприємці отримали можливість здавати документи та
отримувати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами в центрах обслуговування платників податків за
місцем провадження своєї торговельної діяльності.
Завдяки
запровадженій
сервісній
послузі,
через
Центри
обслуговування платників податків представники бізнесу вже отримали
більше однієї тисячі підакцизних ліцензій. Найбільш активними тут є
підприємці Славути, Шепетівки та Кам‘янця–Подільського.
В цілому для забезпечення комфортних умов платникам податків при
державних податкових інспекціях Хмельниччини функціонує 20 центрів
обслуговування платників. З початку 2014 року ці сервісні осередки
відвідали близько 300 тисяч платників. Фахівцями органів ГУ ДФС в області
надано 92 тисячі адміністративних послуг.
Найчастіше мешканці Хмельниччини звертаються до центрів
обслуговування з метою видачі їм облікової картки платника податків та
внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер
облікової картки платника податків. Зокрема, за 11 місяців цього року було
надано 54 тисячі послуг, що становить близько половини від загальної
кількості наданих адміністративних послуг. Також популярними
залишаються послуги з реєстрації книг обліку розрахункових операцій та
реєстрації платника єдиного податку.
Нагадаємо, що центри обслуговування платників працюють у
понеділок, середу та п‘ятницю з 09.00 години до 18.00 години, у вівторок та
четвер з 09.00 години до 20.00 години, у суботу – з 09.00 години до 16.00
години, неділя – вихідний (Територіальні органи ДФС у Хмельницькій
області (http://km.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/173781.html). – 2014. –
25.11).
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***
Громадська організація «Дія громади» зібрала представників малого
бізнесу Хмельницького, щоб обговорити своє бачення бюджету на
наступний рік та внести пропозиції щодо його оптимізації. Перше
питання, яке підняли підприємці, – це зменшення орендної плати на
комунальне майно. Адже у зв'язку із економічною ситуацією в країні їхні
витрати постійно зростають, а тому сплачувати оренду плату до бюджету
стає дедалі важче.
«Яким буде міський бюджет, говорити ще рано. Але є сталі складові
надходжень, серед них – плата за оренду комунального майна (становить
близько 1%). У місті близько трьох тисяч юридичних і фізичних осіб
користуються комунальним майном, в середньому на кожному такому
маленькому підприємстві працює щонайменше три особи. Тобто, у цій
господарській діяльності задіяно близько 10 тисяч сімей. Тому це питання
дуже важливе, воно стосується багатьох хмельничан, – пояснює голова
громадської організації «Дія громади» Ірина Ковальчук. – У зв'язку зі
збільшенням витрат підприємців, і не лише по орендній платі, а й
комунальним послугам та іншим витратам, вже є проблеми з надходженнями
– підприємцям важко сплачувати такі суми».
Якщо говорити про зменшення плати за комунальні послуги не
доводиться (в Україні вони – одні з найнижчих у Європі і мають зростати,
вважає Ірина Ковальчук), то зменшити орендну плату для підприємців
цілком можливо: шляхом перегляду і деталізації ставок, застосування
понижуючих коефіцієнтів тощо… (Є (http://ye.ua/news/news_18697.html). –
2014. – 26.12).
***
На Черкащині поліпшуватимуть клімат для ІТ–бізнесу. Про це його
представники домовилися з міською та обласною владою на круглому
столі. Нині більша частина ІТ–компаній працюють у тіні. Але кажуть,
що готові звідти вийти.
– Головна проблема – нам незрозумілі «правила гри», інструкції у
сфері оподаткування, – пояснює представник ІТ–компанії Артем
Москаленко. – Ми зверталися до всіляких інстанцій, але чітких, суто
практичних відповідей так і не отримали. Тому тут зараз працює принцип
«краще не висовуватися».
– Це наше недопрацюванння, – відповіла на це перша заступниця
начальника ГУ Міндоходів у Черкаській області Тетяна Проценко. – Тому ми
негайно створимо робочу групу, аби допомогти ІТ–компаніям потрібними
консультаціями. Навіть онлайн. … Окрім того, невдовзі у сфері
оподаткування будуть реформи, що полегшать ведення бізнесу.
Учасники круглого столу домовилися на наступній зустрічі укласти
меморандум, де чітко визначать умови співпраці. Поки ж айтішники обрали
поміж себе позаштатного радника очільника області, щоб оперативно
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вирішувати свої проблеми. Ним стала Олена Лисиціна, інформує прес–
служба
ОДА
(Прочерк
(http://procherk.info/news/7–cherkassy/29017–
cherkaski–spetsialisti–it–tehnologij–hochut–zapratsjuvati–legalno). – 2014. –
10.12.).
***
На Черкащині за спрощеною системою працює понад 34 тисячі
платників
Із початку року станом на 30 жовтня вони перерахували до місцевих
бюджетів 163,8 млн грн єдиного податку. Це вже на 21,6 млн грн більше, ніж
торік за десять місяців. Цього місяця очікується надходження 20 млн грн
єдиного податку, що на 2 млн грн більше, ніж минулоріч за жовтень…
Загалом в області працює 34 197 платників єдиного податку –
юридичних та фізичних осіб. Переважна більшість спрощенців (16 844
особи) обрала 2 групу єдиного податку. 6,4 тисячі осіб працює на першій
групі; 7,9 тисяч – на третій; 3 074 юридичних особи перебувають на
четвертій групі. Сім платників зробили вибір на користь шостої групи і
двадцять сім – на користь п’ятої…
Довідково: в Україні за 9 місяців ц. р. платники, які перебувають на
спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету майже 5,3 млрд грн
єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата
податку зросла на 15 відсотків (Черкаська обласна державна адміністрація
(http://www.oda.ck.ua/?lng=ukr&section=2&page=2&id=1113884). – 2014. –
03.11).
***
З початку року буковинському бізнесу відшкодовано понад 52,6 млн.
грн. ПДВ
Така сума відшкодована платникам податку на додану вартість (ПДВ)
Буковини за десять місяців поточного року. Біля 30,5 млн. грн. (або 58
відсотків) з них, платники отримали грошовими коштами, а понад 22,1 млн.
грн. – повернені платникам ПДВ в рахунок майбутніх платежів.
Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області
зазначають, що законослухняні платники краю отримали, і надалі
отримуватимуть, бюджетне відшкодування ПДВ у строк та в обсязі, як того
передбачає Податковий кодекс України.
Також, відповідаючи вимогам податкового законодавства, чотири
бюджетоутворюючих підприємства Чернівеччини, що впроваджують
стовідсотково легальний бізнес та довготривалий час позиціонують себе
сумлінними платниками податків, отримали відшкодування ПДВ в сумі
понад 11,6 млн. грн. в автоматичному режимі (Територіальні органи ДФС у
Чернівецькій області (http://cv.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174183.html).
– 2014. – 27.11).
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

З електронним цифровим ключем – ще 14 тисяч закарпатців
З початку 2014 року в Закарпатській області відділи реєстрації
користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД Міндоходів
видали майже 14 000 сертифікатів відкритого електронного ключа.
Для платників, що вирішили отримати посилений сертифікат ключа
електронного цифрового підпису, буде корисно знати наступне.
1. Строк чинності посилених сертифікатів відкритих ключів становить
2 роки з моменту їх формування.
2. Посилені сертифікати відкритих ключів надаються виключно в
електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному
ресурсі АЦСК ІДД (http://acskidd.gov.ua).
3. Генерація особистих ключів підписувачів виконується на носії
платника податків (змінні флеш–носії, оптичні носії CD/DVD для запису,
захищені носії ключової інформації тощо).
Кожен особистий ключ підписувача повинен бути записаний на
окремий носій інформації. Наприклад, представнику юридичної особи
необхідно мати при собі три носії інформації (для ключів директора,
бухгалтера та електронної печатки).
Особистий ключ має властивості прихованого файлу і відображається,
якщо у налаштуваннях папок включена функція відображення прихованих
файлів.
4. Програмне забезпечення для роботи з електронним цифровим
підписом, в тому числі для подання звітності до органів ДФС в електронному
вигляді, ви можете завантажити, перейшовши за посиланням
http://acskidd.gov.ua/program_obespech.
5. Працівники органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми
власності особисто генерують ключі електронного цифрового підпису
безпосередньо в установі або в акредитованому центрі сертифікації ключів.
Генерація ключів Працівників за довіреністю не дозволяється.
6. На Офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого центру
сертифікації ключів Інформаційно–довідкового департаменту Міндоходів ви
можете завантажити форми реєстраційних документів та зразки їх
заповнення, переглянути перелік документів, необхідних для реєстрації
(Територіальні
органи
ДФС
у
Закарпатській
області
(http://zak.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174267.html). – 2014. – 27.11).
***
Свыше четверти миллиарда гривен – вклад запорожского малого и
среднего бизнеса
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За 11 месяцев 2014 года от плательщиков упрощенной системы
налогообложения в Запорожской области поступило 255 миллионов гривен.
Это на 36 миллионов гривен или на 16,5 процента больше, чем в прошлом
году, сообщает пресс–служба У ГФС региона.
В текущем году ежемесячный взнос от представителей малого и
среднего бизнеса составляет 23 миллиона гривен.
На сегодня на упрощенной системе налогообложения работают почти
50 тысяч предпринимателей юридических и физических лиц.
Среди причин роста поступлений единого налога по сравнению с
прошлогодними показателями – повышение объемов товаров и услуг,
которые предоставляют плательщики – юридические лица, увеличение
количества плательщиков – физических лиц и повышение ставок единого
налога для плательщиков первой и второй групп, связанного с ростом уровня
минимальной зарплаты.
Упрощенная система налогообложения, прежде всего, позволяет
малым и средним предпринимателям вести свой бизнес максимально просто
и удобно.
…Среди изменений, запланированных в реформировании единого
налога, повышения критериев доходности. Для плательщиков первой группы
максимальный годовой доход планируется увеличить в два раза – с
нынешних 150 тысячи гривен до 300 тысяч гривен. Для второй группы – с 1
миллиона гривен до 1,5 миллиона гривен. «Упрощенцев» третьей–шестой
групп предлагается объединить в общую третью группу с доходом до 20–ти
миллионов гривен. При этом будет отменено ограничение относительно
количества наемных работников, а также снижены ставки единого налога.
Плательщики НДС будут платить 2 процента от дохода, неплательщики –
4процента.
Для развития сельского хозяйства и поддержки сельхозпроизводителей
запланировано ввести еще одну группу. Главная особенность четвертой
группы – количество наемных работников и уровень доходов –
неограниченное. Ставки налога запланированы от 0,03 процента до 1
процента, в зависимости от нормативной оценки земли, категории и
расположения.
Кроме того, на два года планируется ввести мораторий на проверки
бизнеса, у которых доходы не превышают 20 миллионов гривен… (Время
новостей
http://timenews.in.ua/125992/svy–she–chetverti–milliarda–griven–
vklad–zaporozhskogo–malogo–i–srednego–biznesa). – 2014. – 11.12).
***
У 2014 році на Житомирщині з’явилося майже 4 тисячі нових
суб’єктів господарювання
Протягом січня–жовтня 2014 року на обліку в Головному управлінні
Міндоходів в області зареєстровано 3952 новостворених платників податків:
юридичних осіб – 948, що складає 3,6 % від загальної кількості платників, та
54

фізичних осіб – підприємців – 3004, що складає 4 % від загальної кількості
платників. Про це повідомляє управління ІТ та обліку платників ГУ
Міндоходів у Житомирській області.
Усього станом на 01.11.2014 на податковому обліку в ДПІ області
перебуває:
– 26 121 юридична особа – платник податків, з них кількість платників
ПДВ – 3 849, що складає 15 % від загальної кількості;
– 68 839 фізичних осіб – підприємців, з них кількість платників ПДВ –
689, що складає 1 % від загальної кількості;
Протягом січня – жовтня 2014 року видано свідоцтв платників ПДВ (у
т. ч. перереєстрація):
– юридичним особам – 506;
– фізичним особам – підприємцям – 84.
Анульовано протягом січня–жовтня 2014 року:
– по юридичним особам – 390;
– по фізичним особам – підприємцям – 103.
З початку року електронним кабінетом платників податків
скористалося 2858 платників Житомирської області.
Протягом вересня 2014 року платниками Житомирської області
надіслано 95211 всіх форм звітності, з них засобами телекомунікаційного
зв’язку податкової звітності в електронному вигляді надіслано 84651 звітів.
Інформаційно–комунікаційний відділ ГУ Міндоходів у Житомирській
області
(Територіальні органи ДФС у Житомирській області
(http://zt.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/175213.html). – 2014. – 05.12).
***
«Спрощенці» Прикарпаття сплатили майже 146 млн. гривень
єдиного податку
Платники податків, які взяті на облік в органах фіскальної служби
Івано–Франківщини, перерахували до місцевих бюджетів 145,6 млн. гривень
єдиного податку, що на 18,4 відсотки більше минулорічного періоду. Про це
повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано–Франківській області.
Загалом, в області спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності обрали 31,4 тис. платників, або майже 43 відсотки від загальної
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кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання (74,5 тис.). Такі дані
свідчать про популярність цієї системи серед суб’єктів господарювання.
Як повідомлялося раніше, Концепція реформування податкової
системи України, яка обговорюється сьогодні з громадськістю, передбачає
зменшення навантаження на заробітну плату шляхом зниження ставок
єдиного податку та єдиного соціального внеску. Крім цього, планується
запровадження мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу. Ці зміни
дозволять детінізувати економіку, зменшити тиск на підприємців та
спростити податкову систему (Територіальні органи ДФС в Івано–
Франківській області (http://if.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/175281.html). –
2014. – 05.12).
***
Понад 16 тисяч безкоштовних електронних ключів видано на
Прикарпатті
Безкоштовні посилені сертифікати ключів електронного цифрового
підпису з початку року на Івано–Франківщині отримали 16557 абонентів.
Зокрема, у листопаді послуги електронного цифрового підпису вже надано
956 клієнтам, з них 293 юридичним та 663 фізичним особам–підприємцям та
громадянам. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано–
Франківській області.
Фахівці нагадують, що з початку цього року кожен користувач отримує
два окремих сертифікати: один використовується для формування підпису
(шифрування інформації), а інший – відповідний цьому таємному ключу
відкритий ключ, який міститься в Сертифікаті відкритого ключа, що
призначений для розшифрування електронного цифрового підпису і
одержання інформації, яка буде міститися у звіті.
Як повідомлялося раніше, посилені сертифікати ключів формують
строком дії до двох років.
Електронні ключі цифрового підпису безкоштовно видаються у
відділеннях Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС, які
розміщені у приміщеннях Центрів обслуговування платників при ДПІ в
м.Івано–Франківську, Калуській та Коломийській ОДПІ (Територіальні
органи ДФС в Івано–Франківській області (http://if.sfs.gov.ua/media–
ark/news–ark/174486.html). – 2014. – 28.11).
***
З початку нинішнього року Білоцерківською ОДПІ вже
відшкодовано з бюджету білоцерківським платникам більше ніж 93 млн.
грн., з яких більше 76,8 млн. грн. (82,5%) – грошовими коштами, а 16,3
млн. грн. (17,5%) підлягають відшкодуванню в рахунок їх майбутніх
платежів
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Основними заявниками на відшкодування з бюджету сум податку на
додану вартість в регіоні переважно стають підприємства, що виробляють
продукцію на експорт.
Критерії автоматичного відшкодування виконують підприємства, які
представляють провідні галузі регіональної економіки Білоцерківщини. За 9
місяців цього року їм автоматом відшкодовано 12 млн. грн. ПДВ. Щомісячно
кількість підприємств, що використовують відшкодування «автоматом»
збільшується. Якщо у минулих періодах їх було не більше трьох, то у жовтні
претендентів уже – чотири.
З 1 січня 2015 року запрацює нова система електронного
адміністрування податку на додану вартість. Ця система дозволить
здійснювати бюджетне відшкодування ПДВ експортерам та імпортерам в
автоматичному режимі на місяць раніше, ніж зараз.
Крім того, наслідком запровадження електронного адміністрування
стане зниження тиску на бізнес, зменшення впливу людського фактору та
зменшення корупції. Скоротиться кількість обтяжливих для бізнесу звірок та
перевірок по усьому ланцюгу постачань до виробника або імпортера.
Інформаційно–комунікаційний відділ Білоцерківської ОДПІ (Гриф
(http://www.grif.kiev.ua/city/24185.html). – 2014. – 02).
***
За торгові патенти бізнес Кірвоградської області сплатив 8,6 млн.
гривень
До місцевих бюджетів нашого регіону за 11 місяців 2014 року
надійшло 8,6 млн. гривень збору за провадження деяких видів
підприємницької діяльності. Про це повідомили у Головному управлінні
ДФС у Кіровоградській області, повідомляє прес–служба ГУ ДФС у
Кіровоградській
області…
(biznesoblast.com
(http://kr.biznesoblast.com/kr/4239/). – 2014. – 05.12).
***
Більше 2,5 тисяч жителів Кіровоградської області позитивно
оцінили роботу Центрів обслуговування платників
Метою створення Центрів обслуговування платників було і
залишається забезпечення ефективної організації роботи з надання
адміністративних послуг, здійснення інноваційних кроків у напрямі
підвищення якості обслуговування громадян та бізнесу, удосконалення
існуючих послуг та впровадження нових, переважно електронних сервісів.
Такі центри створюють комфортні умови для своєчасної сплати платниками
податків належних податків і зборів до бюджету.
В органах ГУ ДФС у Кіровоградській області створено та працюють 22
Центри обслуговування платників.
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З початку 2014 року до Центрів обслуговування платників ГУ ДФС у
Кіровоградській області звернулося близько 437 061 суб’єктів
господарювання та громадян щодо отримання вищезазначених послуг. З них
надано 71 095 адміністративних послуг.
З метою вивчення рівня ефективності та якості надання послуг у
Центрах обслуговування платників Кіровоградської області, фахівцями
обслуговування платників проводяться письмові опитування за допомогою
розташованої біля модератора ЦОП скриньки пропозицій та побажань. Так,
за січень – жовтень 2014 року через такі скриньки отримано 2 683 письмових
анкети, в яких платниками надано позитивну оцінку роботи Центрів
обслуговування платників… (Територіальні органи ДФС у Кіровоградській
області (http://kr.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174222.html). – 2014. –
27.11).
***
Податківці Кіровоградщини стали менше перевіряти бізнес
Протягом 10 місяців 2014 року на Кіровоградщині плановими та
позаплановими документальними податковими перевірками охоплено 447
суб’єктів господарювання–юридичних осіб, що в 1,6 разу менше ніж торік.
В аналогічному періоді 2013 року перевірили 715 представників
бізнесу, повідомили Новинам Кіровоградщини у прес–службі Головного
управління державної фіскальної служби в області.
Незважаючи на загальне зменшення кількості перевірок підрозділи
податкового та митного аудиту протягом січня — жовтня 2014 року до
бюджету додатково донарахували 63,4 млн грн. узгоджених податкових
зобов’язань, з яких уже понад 55%, або 35,1 млн грн., надійшло до казни.
ДОВІДКА. Протягом січня — жовтня 2014 року в регіоні проведено 36
планових документальних перевірок бізнесу, за аналогічний період торік
планово перевірили 47 суб’єктів господарювання (Новини Кіровоградщини
(http://novosti.kr.ua/news/podatkivci–kirovogradshhini–stali–menshe–
pereviryati–biznes.html). – 2014. – 25.11).
***
Спрощенці–юридичні особи Тернопільської області сплатили до
місцевих бюджетів 26,4 млн грн
Станом на початок грудня на спрощеній системі оподаткування
перебував 2891 суб’єкт господарювання – юридична особа Тернопільщини.
Вказані платники за 11 місяців цього року сплатили до місцевих
бюджетів 26,4 млн грн, що на 3,4 млн грн більше, ніж за відповідний період
минулого року.
Зокрема, у листопаді 2014 року до бюджету надійшло 4,7 млн грн
єдиного податку з юридичних осіб, що в півтори рази більше від очікуваного.
Порівняно з аналогічним періодом 2013 року надходження зросли на 1,2 млн
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грн.
Відділ комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській
області
(Територіальні органи ДФС у Тернопільській області
(http://tr.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/177720.html). – 2014. – 25.11).
***
Бізнесменам Херсонщини не потрібно подавати звіт по 4,5
тисячам РРО
Станом на 01.11.2014 року в Головному управлінні ДФС у Херсонській
області зареєстровано 4648 реєстраторів розрахункових операцій, з них 4520
апаратів, або 97,2 відс. успішно пройшли персоналізацію в системі СОД РРО
ДФС України (нові РРО, або РРО обладнані модемами).
Відповідно до абзацу 1 пункту 7 статті 3 Закону України від 06.07.1995
№265/95–ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями
(далі – Закон) «Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові
операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням
платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів
(наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
зобов’язані подавати до органів доходів і зборів звітність, пов’язану із
застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових
книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця у разі, якщо цим
пунктом не передбачено подання інформації по дротових або бездротових
каналах зв’язку».
Отже, суб’єкти господарювання, які мають подавати до органів ДФС
звітність про використання РРО по дротових та бездротових каналах зв’язку
звіт про використання РРО (КОРО) за формою 3ВР–1 не подають
(Територіальні
органи
ДФС
у
Херсонській
області
(http://kherson.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174407.html). – 2014. – 28.11).
***
Каждый 11–й херсонец имеет собственный легальный бизнес
С начала года в Херсоне зарегистрировано 1479 новых
налогоплательщиков, из них 507 юридических лиц и 972 предпринимателей.
На 1 ноября 2014 году на учете в налоговой инспекции в городе Херсон
находится почти 45 тыс. субъектов хозяйствования, из них более 29 тыс. или
65% предпринимателей, остальные – юридические лица. То есть, по–
прежнему, численность предпринимателей почти вдвое превышает
количество юридических лиц.
Стоит отметить, что даже в этот нелегкий для нашей страны время
херсонский бизнес продолжает развиваться и пополнять бюджет. Так, за 10
месяцев этого года херсонские плательщики перечислили в бюджеты всех
уровней более 832 млн гривен налогов и сборов, а также более 1 млрд гривен
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единого
социального
взноса
(Голая
Пристань
(http://golapristan.com/khersonnews/34725–kazhdyy–11–y–hersonec–imeet–
sobstvennyy–legalnyy–biznes.html). – 2014. – 27.11).
***
Цьогоріч у Чернівцях народилось більше тисячі підприємців
Впродовж одинадцяти місяців цього року платниками податків в ДПІ у
м. Чернівцях зареєструвалися 1205 суб»єктів господарювання (в т.ч. 354–
юридичні особи та 851 фізична особа – підприємець).
У листопаді розпочати власний бізнес вирішили 136 платників (в т.ч.
41 – юридична особа та 95 підприємців).
Загалом станом на 01.12.2014р. на обліку в Державній податковій
інспекції у м. Чернівцях перебувають 35490 платників (в т. ч. 8680 –
юридичних осіб та 26810 – фізичних осіб – підприємців). Крім того, у
Чернівцях 209 осіб здійснюють незалежну професійну діяльність: 163
адвокати, 46 приватних нотаріуси та 4 арбітражних керуючі.
Державна податкова інспекція у м. Чернівцях нагадує, що відповідно
до Закону України від 15.04.2014р. №1206 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу»,
який набув чинності з 30.10.2014р. наявність печаток з цього періоду не є
обов'язковою. Протее, за бажанням, як юридичні, так і фізичні особи їх
можуть використовувати.
Податковим кодексом також передбачено, що печатка ставиться тільки
за її наявності. Юридичній особі тепер необов'язково ставити печатку на
довіреності, касових документах, векселях та інших документах, де раніше її
наявність була необхідною. Разом з тим наявність печатки є обов'язковою для
банків та нотаріусів.
Державна податкова інспекція у м. Чернівцях запрошує усіх
представників легального бізнесу до співпраці, зі свого боку – обіцяємо
завжди допомагати як теоретичними знаннями податкового законодавства,
так і практичними навичками їх застосування. Інформаційно–комунікаційний
відділ
ДПІ
у
м.
Чернівцях
(«Буковинська
правда»
(http://bukpravda.cv.ua/news/ekonomika/item/20977–цьогоріч–у–чернівцях–
народилось–більше–тисячі–підприємців.html#.VIFzBpbyTWQ). – 2014. –
05.12).
***
Як нас сприймають у світі залежить від бізнесу. Чернівецькі
підприємці активно долучаються до зміни іміджу нашої держави,
виробляючи конкурентну та якісну продукцію
Протягом десяти місяців цього року чернівецький бізнес експортував
продукції майже на півмільярда гривень. Бізнес – партнерами чернівчан є
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більше півсотні країн світу, які знаходяться на п»яти із шести континентів
(крім Антарктиди). Це і держави ЄС, і країни колишнього Радянського
Союзу, Ближнього та Далекого Сходу, Азії, Африки, Північної та Південної
Америки, Австралії.
Цьогоріч у жовтні бізнес – спільнота столиці Буковини експортувала
товарів на 71,3 млн. грн.., що на 40%, або на 20,3 млн. грн. перевищує
минулорічні показники.
Чим прославляють наше місто за кордоном? Приємно, що є у
Чернівцях підприємства, які руйнують стереотипи про те, що вивозяться ліс,
олія, злаки та горіхи, а розширюють географію чернівецького експорту
високотехнологічними
приладами
та
якісними
зразками
легкої
промисловості.
Чернівецькі прилади охоронно – пожежної сигналізації захищають
помешкання поляків, фінів, турків, нідерландців, грузинів, в»єтнамців,
молдаван, вірмен, білорусів та росіян
Напівпровідникові термоелектричні, охолоджуючі та генераторні
модулі використовують в Ізраїлі, США, Іспанії, Кореї, Франції та Німеччині.
Бізнес столиці Буковини постачає за кордон унікальне обладнання для
нафтової та хімічної промисловості.
Сильна половина людства у Італії, Німеччині, Нідерландах, Румунії,
Канаді та Гонконзі імпозантно виглядає у чернівецьких костюмах. Європейки
високо цінують якість чернівецької натуральної жіночої білизни.
Попри складну економічну ситуацію в державі, бренд Чернівців
впевнено освоює світовий ринок, аби зробити наше місто, нашу державу та
кожного із нас успішнішими. Так тримати!
Інформаційно – комунікаційний відділ ДПІ у м. Чернівцях
(Буковинська правда (http://bukpravda.cv.ua/news/ekonomika/item/20668–
made–in–chernivtsy–завойовує–світ.html#.VG–gkc39WIU). – 2014. 21.11).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У Державній службі інтелектуальної власності України (ДСІВ)
створюють ініціативну групу для опрацювання законопроекту про
захист авторських та суміжних прав в мережі Інтернет
Голова ДСІВ Алла Жарінова визначила однією із першочергових задач
Служби – створення ефективної платформи для законодавчої бази у сфері
інтелектуальної власності. Серед інших важливих напрямків вона звернула
увагу фахівців на проблему захисту авторського права та суміжних прав у
мережі Інтернет, адже створення такого законопроекту інтелектуальний
ринок потребує вже давно.
«У цьому законопроекті ми врахували і рекомендації
експертів
Європейського Союзу, і США, і положення Угоди про асоціацію та норми
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ЄС. Тепер нам дуже важливо почути вимоги широкої громадськості. Ми
повинні створити таке законодавче поле, в якому буде комфортно працювати
всім представникам легального бізнесу», – зазначила А. Жарінова на робочій
нараді Служби. Вона також акцентувала на підготовці пакету законопроектів
в інших напрямках. В активній розробці документ по внесенню комплексних
змін в законодавство з авторського права і суміжних прав, основна мета
якого – адаптація до норм ЄС. Особливу увагу у Службі приділяють і
законопроекту про колективне управління.
У ДСІВ розпочинають також підготовку комплексних змін в
законодавство по охороні промислової власності. Ця робота спрямована,
передусім, на імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в
частині
інтелектуальної
власності
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247823983&cat_id=2
44277212). – 2014. – 17.12).
***
19 грудня в Державній службі інтелектуальної власності України
(ДСІВ) відбулося засідання ініціативної групи з опрацювання
законопроекту про захист авторського права та суміжних прав у мережі
Інтернет
На запрошення ДСІВ взяти участь в обговоренні цього документа
відгукнулися правовласники з музичної індустрії, медіа–індустрії, організації
колективного управління, представники Інтернет–бізнесу, науковці сфери
інтелектуальної власності й міжнародні експерти. Голова ДСІВ Алла
Жарінова зазначила, що в проекті Закону України ”Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав в
мережі Інтернет” розробники врахували рекомендації експертів
Європейського Союзу й США, а також положення Угоди про асоціацію та
норми ЄС.
Вона звернулася до учасників з проханням висловити свої думки з
приводу обговорюваного документа, щоб усі пропозиції й зауваження можна
було врахувати в подальшій роботі над законопроектом.
Кожен присутній отримав можливість запропонувати на розгляд
фахівців свою позицію з приводу того, які положення законопроекту вважає
неприйнятними для застосування в нашій державі, а які є необхідними в
контексті євроінтеграції України (зокрема, у контексті вимог Угоди про
Україну з ЄС), а також для покращення статусу України в рамках “Списку
301”.
Правовласники висловлювали аргументи на користь підготовленого
документа, відзначаючи потребу його часткового доопрацювання. Для
вдосконалення законопроекту було вирішено створити робочу групу, яка
опрацьовуватиме зауваження та пропозиції, надані представниками всіх
зацікавлених сторін.
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Підводячи підсумки зустрічі, Голова ДСІВ наголосила на необхідності
створення такого проекту нормативно–правового акта, який забезпечить
баланс інтересів усіх, чиї права повинні бути захищені цим документом
(Офіційний веб–портал Державної служби інтелектуальної власності
України (http://sips.gov.ua/ua/19122014_zakon_proekt). – 2014. – 22.12).
***

18 грудня 2014 року в Державній службі інтелектуальної власності
України (ДСІВ) її Голова Алла Жарінова зустрілася з членами Наглядового
комітету з питань реалізації проекту Twinning (Наглядовий комітет).
Вищезазначена зустріч відбулася в рамках третього засідання Наглядового
комітету й стосувалась огляду останніх реалізованих заходів проекту
Twinning «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної
власності в Україні».
Голова ДСІВ висловила подяку Представництву Європейського Союзу в
Україні, колегам з Державної фундації Іспанії з питань міжнародного
співробітництва, Відомства Іспанії з питань патентів та торговельних марок,
Відомства Данії з питань патентів і торговельних марок, Національного
агентства України з питань державної служби за підтримку та сприяння в
підготовці до реалізації проекту. Алла Жарінова запевнила міжнародних
колег у тому, що, як Голова ДСІВ, відповідально виконуватиме
повноваження керівника проекту від органу–бенефіціару до завершення
офіційної процедури затвердження реалізації проекту.
«Незважаючи на складні обставини в країні, реалізація проекту Twinning
відбувається без суттєвих затримок завдяки активній та ефективній співпраці
співробітників ДСІВ та всіх партнерів. За звітній період (вересень – грудень)
проведена активна робота щодо розробки важливих для України
законопроектів, зокрема проекту закону про захист авторського права та
суміжних прав у мережі Інтернет. Крім того, проведено низку фахових
зустрічей, семінарів, тренінгів – як для фахівців системи, так і для
представників інших зацікавлених органів влади, таких як Міністерство
внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Митна служба
України», – повідомила Алла Жарінова. Вона також акцентувала на
важливості проекту Twinning для подальшого ефективного розвитку та
вдосконалення державної системи правової охорони інтелектуальної
власності України. Адже заплановані заходи торкаються тих важливих
напрямів діяльності, реалізація яких позитивно вплине на стан правової
охорони та захисту інтелектуальної власності в нашій державі (Офіційний
веб–портал Державної служби інтелектуальної власності України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2807). – 2014. –
19.12.).
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Зарубіжний досвід
Законопроект
об
управлении
авторскими
правам
прошел
правительственное согласование во всех странах–участницах Евразийского
экономического союза.
Как сообщают «Известия», 1%–й налог на носители для
воспроизведения аудио и видеофайлов в личных целях будет действовать не
только в России, но также в Казахстане, Белоруссии и Армении.
В РФ сбором отчислений в пользу праводержателей и производителей
видео– и аудиопродукции займется Российский союз правообладателей
(РСП).
Заместитель директора департамента развития предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Самат Алиев
сообщил репортерам, что на данный момент проект соглашения, хотя и
прошел согласование, еще не одобрен.
Согласно текущему варианту документа, единый налог составит 1% от
цены техаппаратуры и носителей. Единым будет и список продукции, со
стоимости которой он будет взиматься – этот перечень утвердит ЕЭК.
Следует отметить, что механизм сбора отчислений будет регулироваться
законодательством каждого государства.
Кроме того, в проекте договора прописано, что каждые два года
организациям по управлению авторскими правами будет необходимо не
менее одного раза проходить независимую экспертизу, которая в числе
прочих критериев, проверит соответствие механизма распределения
собранных средств заявленной методике. Результаты проверки будут
размещены
в
Сети
(SecurityLab.ru
(http://www.securitylab.ru/news/462207.php). – 2014. – 21.11).

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про Національну
інвестиційну раду»
Раду створено з метою активізації роботи щодо розвитку
інвестиційного потенціалу України, збільшення обсягу іноземних інвестицій,
поліпшення інвестиційного клімату в країні, забезпечення захисту прав
інвесторів. Згідно з Указом, Національна інвестиційна рада створюється як
консультативно–дорадчий орган при Президентові.
Заступнику Глави Адміністрації Президента Дмитру Шимківу
доручено розробити проект Положення про Національну інвестиційну раду, а
також провести консультації з представниками національних та іноземних
суб’єктів інвестиційної діяльності, бізнес–асоціацій, аудиторських,
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юридичних компаній, міжнародних фінансових організацій і за результатами
консультацій внести пропозиції щодо персонального складу Ради.
Указом також ліквідовується Рада вітчизняних та іноземних інвесторів.
Коментуючи створення Національної інвестиційної ради, заступник
Глави АПУ Дмитро Шимків відзначив, що зараз ситуація із залученням
інвестицій в українську економіку – як внутрішніх, так і зовнішніх –
критична. «Інвестори не мають впевненості у захищеності та прибутковості
своїх інвестицій, оскільки за попередні роки вони втратили довіру до влади, а
зараз до цього ще додається складна ситуація на Сході та економічна
ситуація в країні загалом. На разі існує нагальна потреба в створенні
платформи для взаємодії влади та інвесторів, яка поверне довіру та
впевненість, що в Україні можна чесно заробляти», – зазначив Заступник
Глави АПУ. Прес–служба Президента України (Офіційне інтернет–
представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31987.html). – 2014. – 25.12).
***
Аграрна галузь вимагає суттєвих інвестицій
Але для їх залучення необхідно провести швидкі ефективні реформи. Їх
очікує і бізнес, і суспільство. Насамперед ідеться про заходи з дерегуляції –
спрощення процедур ведення бізнесу, зменшення кількості контрольних
служб, ліцензій, дублюючих функцій. Про це заявив в інтерв’ю телеканалу
«24» Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій
Павленко.
За його словами, дерегуляція – один із ключових пріоритетів
Міністерства.
«Щільно працюємо щодо спрощення бізнес–процедур в аграрній сфері з
іншими відомствами на рівні робочих груп. Найближчим часом представимо
разом з іншими міністерствами низку законопроектів, пов’язаних із
дерегуляцією. Документи, зокрема, передбачають зменшення кількості
ліцензій, спрощення процедур із карантинними сертифікатами», – підкреслив
Міністр.
«Один із наших пріоритетів – потрапити до ТОП–50 країн за легкістю
ведення бізнесу. Нині Україна не входить навіть до сотні. Один з кроків до
цієї мети – скорочення і оптимізація регулюючих органів», – зауважив
О. Павленко.
Він повідомив, що планується створити Державну службу з питань
безпеки харчових продуктів та захисту споживачів за рахунок ліквідації
чотирьох інших служб і делегування їх функцій новій установі.
«Наразі ретельно аналізуємо діяльність Державної санітарно–
епідеміологічної служби і ветеринарної фітосанітарної служби, а також
Держінспекцій з питань захисту справ споживачів та з сільського
господарства. Об’єднаємо їх в окрему службу із значно скороченими
функціями», – говорить Міністр. За його словами, реструктуризація
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відбуватиметься за рахунок скорочення зайвих функцій та оптимізації
персоналу, без залучення додаткового фінансування.
«Створимо максимально прозорий механізм аудиту та корпоративної
управлінської структури. Бізнес достатньо швидко відчує позитивний ефект,
оскільки заощадить кошти, які раніше витрачав на корумповану
бюрократію»,
–
заявив
О.
Павленко
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247835807&cat_id=2
44277212). – 2014. – 23.12).
***
Мінрегіон України проводить подальшу дерегуляцію містобудівної
діяльності. Відомство підготувало зміни до законодавства, прийняття яких
надасть органам місцевого самоврядування право звільняти замовників
будівництва від пайової участі в розвитку інженерно–транспортної і
соціальної інфраструктури населеного пункту. Про це повідомив заступник
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального
господарства Д. Ісаєнко.
«Органи місцевого самоврядування повинні самі приймати рішення
щодо розвитку своїх територій, створювати сприятливі умови для залучення
інвестицій. Тому, думаю, буде правильно, якщо вони матимуть можливість
самі приймати рішення звільняти чи ні замовників будівництва від пайової
участі в розвитку інженерно–транспортної і соціальної інфраструктури
населеного пункту», – прокоментував Д. Ісаєнко.
Він також додав, у законодавчі зміни Міністерство внесло виключний
перелік технічних умов комплекс умов та вимог щодо інженерного
забезпечення об'єкта з визначенням джерел енергоносіїв, приймальних
систем водовідведення, спеціальних умов експлуатації, місць приєднання до
відповідних зовнішніх інженерних мереж, розрахункових інженерних
навантажень, умов здійснення будівництва, що унеможливить різного роду
зловживання.
Крім того, серед пропонованих Мінрегіоном змін – скасування
обов’язкової експертизи об’єктів І–ІІ категорії складності, що
споруджуються на територіях із складними інженерно–геологічними та
техногенними умовами; диференціація відповідальності за порушення при
розробленні проектної документації у залежності від категорії складності
об’єкта будівництва; скасування плати за проведення сертифікації фахівців;
уточнення повноважень місцевих органів архітектури в частині погодження
проектів землеустрою; продовження можливості та уточнення порядку
виділення земельних ділянок, надання містобудівних умов та обмежень за
відсутності детального плану територій та зонінгу; розширення джерел
фінансування робіт з планування території.
«Кожен з цих пунктів має важливе значення як для розвитку бізнесу і
успішного втілення інвестиційних проектів, так і для розвитку територій
населених пунктів. Адже якщо будуть зрозумілі і чіткі правила гри для
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потенційного інвестора, який має намір на конкретній території реалізувати
свій інвестпроект, то швидше за все, що такий намір він успішно реалізує.
А це – нові додаткові робочі місця, надходження до бюджету і т. д.», –
підкреслив
Д.
Ісаєнко
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247737479&cat_id=2
44276429). – 2014. – 10.11).
***
Литовський бізнес зацікавлений в українських партнерах
Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій
Кінах та почесний консул України у м.Каунас Вігандас Бландіс під час
ділової зустрічі домовилися посилити співпрацю, надавати взаємну
підтримку у інформаційній, фінансовій, юридичній сферах задля покращення
ділового та інвестиційного клімату в нашій країні. А. Кінах та В. Бландіс
погодилися, що перспектива співробітництва двох держав є дуже великою,
оскільки багатьма попередніми роками, чисельними реалізованими та
розпочатими проектами уже закладений фундамент ділового партнерства, що
базується на взаємній довірі та чіткому дотриманні правил економічної
діяльності.
Почесний консул зауважив, що ділові кола Литви, попри надзвичайно
складну економічно–політичну ситуацію в Україні, налаштовані
продовжувати співпрацю, оскільки вважають Україну дуже перспективним
партнером. Водночас, пан Бландіс перерахував проблеми, які найбільше
гальмують роботу закордонного бізнесу в Україні. «У вас заморожується
кредитування. Через це промисловість суттєво збавляє темпи розвитку.
Також в Україні є проблеми з страхуванням кредитів для бізнесу, а їх
наявність є обов’язковою умовою видачі позик. Виходить замкнене коло, яке
обов’язково потрібно розірвати», – заявив литовський консул.
Президент УСПП Анатолій Кінах зазначив, що попри численні
бюрократичні перепони та економічні проблеми, в Україні вже працюють
десятки литовських та українсько–литовських компаній, і довели цей
високий потенціал матеріали Українсько–литовської ділової ради, яка
відбулася нещодавно. Участь у цьому заході взяли представники найбільших
литовських ділових об’єднань, керівники великих литовських компаній.
«Завдяки таким успіхам ми вже виходимо і на інший європейський
рівень, наприклад – 9–10 грудня 2014 року у Брюсселі відбудеться велика
конференція за участі представників українських та литовських ділових кіл,
президента Європарламенту Мартіна Шульца та новопризначених євро
комісарів. Ми будемо обговорювати виконання зобов’язань Україною у
відповідності з Угодою про асоціацію з ЄС, а також шукати шляхи для
подальшої співпраці та інвестування. Литва для нас дуже важлива, оскільки
вона вже є «досвідченим» членом Європейського союзу, відтак – мостом для
України в Європу. Вітчизняний бізнес розвиває пряму співпрацю з цією
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країною, і за її посередництва – з іншими країнами ЄС», – зауважив
президент УСПП.
Анатолій Кінах та почесний консул України в м. Каунас Вігандас
Бландіс домовилися активізувати співпрацю, максимально сприяти
налагодження прямого діалогу з владою задля вирішення проблем
іноземного бізнесу в Україні, покращення ділового клімату та усунення
перешкод для надходження інвестицій в країну (Сайт Українського союзу
промисловців
і
підприємців
(http://uspp.ua/litovskij–b%D1%96znes–
zacz%D1%96kavlenij–v–ukra%D1%97nskix–partnerax.html). – 2014. – 20.11).
***
У 2014–му Вінниччина реалізувала 20 інвестиційних проекти
Протягом 2014 року у Вінницькі області введено в дію більше 20
інвестиційних проектів у промисловості та суміжних галузях економіки.
Це дозволило створити майже 600 нових робочих місць, повідомив
директор департаменту регіонального економічного розвитку ОДА
Олександр Якубик. З–поміж іншого він відзначив:
– будівництво у м.Вінниці молочного комбінату кондитерської
фабрики міжнародній корпорації «Roshen»;
– завершення І черги реконструкції Спільного українсько–іспанського
підприємства у формі ТОВ «СПЕРКО УКРАЇНА».
– ведення в дію І пускового комплексу лінії №2 ТОВ «АКВ Українське
каолінове товариство» в с.Глухівці Козятинського району».
– відкриття каолінового заводу ТОВ «СОКА Україна» у м.Козятин.
Загалом, за словами О.Якубика, наразі в області приватними інвесторами
реалізується 57 довгострокових інвестиційних проекти загальною вартістю
близько 24 млрд. грн. Після їх завершення буде створено 4500 нових робочих
місць.
Найбільшими з них є введення в дію нових виробничих ліній
переробного комплексу Філії «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПРАТ
«Зернопродукт» (ТМ «Наша Ряба») в м.Ладижин, проектною потужністю 440
тис. тонн м'яса птиці на рік; розширення виробничих потужностей на ТОВ
«Люстдорф», також введення в дію ІІ пускового комплексу лінії №2 ТОВ
«АКВ Українське каолінове товариство» в с.Глухівці Козятинського району;
завершення ІІ–IV черг реконструкції Спільного українсько–іспанського
підприємства у формі ТОВ «СПЕРКО Україна» та реконструкція на ПАТ
«Вінницький олійножировий комбінат».
Олександр Якубик наголосив, що обласною державною адміністрацією
постійно проводиться робота щодо покращення інвестиційного клімату,
залучення інвестицій та створення позитивного іміджу регіону. Так, працює
інвестиційний портал області – www.vininvest.gov.ua, на якому розміщена
інформація про інвестиційний потенціал області, проекти, що пропонуються
інвесторам для реалізації, стартові майданчики для реалізації проектів,
зокрема вільні земельні ділянки та непрацюючі виробничі потужності.
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Нагадаємо, що у 2014 році Вінницька область залучила 50 мільйонів
гривень позабюджетних коштів шляхом участі у міжнародних грантових
программах
(«iVin» (http://i–vin.info/news/u–2014–mu–vinnychchyna–
realizuvala–20–investytsiynykh–proekty–9443). – 2014. – 25.12).
***
Днепропетровщина начинает выводить предприятия на рынки
Европы (http://dnpr.com.ua/content/dnepropetrovshchina–nachinaet–vyvodit–
predpriyatiya–na–rynki–evropy)
Днепропетровский облсовет, Генеральное Консульство Республики
Польша в Харькове, Днепропетровская торгово–промышленная палата и
польская компания «TLC Polska Sp. z. o. o.» подписали меморандум о
сотрудничестве. Об этом сообщает пресс–служба Днепропетровского
областного совета.
Меморандум должен решить, как вывести продукцию на европейские
рынки, и как привлечь инвестиции в регион. Также Польша поможет
должным образом сертифицировать нашу продукцию. Меморандум
подписан на 3 года. Соглашение будет способствовать привлечению
польских инвестиций и выходу товаров на рынки Польши и других стран ЕС,
а также, созданию украинско–польских предприятий (Днепропетровская
Панорама
(http://dnpr.com.ua/content/dnepropetrovshchina–nachinaet–
vyvodit–predpriyatiya–na–rynki–evropy). – 2014. – 04.12).

Аналітичний аспект
Семенченко C. А., провід. бібліотекар
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та перспективи
За останні роки кількість іноземних інвестицій в Україну значно
зменшилась, що обумовлено політичною та економічною нестабільністю,
відсутністю дієвих правових механізмів захисту та гарантій для іноземних
інвесторів. Тому залучення іноземних інвестицій є одним із найбільш
пріоритетних завдань, які стоять перед урядом країни.
На сьогодні в Україні існує велика кількість нормативно–правових
актів, що регулюють відносини в інвестиційній сфері, в цілому створено
правове підґрунтя для здійснення інвестиційної діяльності.
Процес формування сучасної нормативно–правової бази, яка покликана
регулювати інвестиційні процеси в Україні, розпочався з моменту прийняття
акта проголошення незалежності України.
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На території України до іноземних інвесторів застосовується
національний режим інвестиційної діяльності, тобто їм надано рівні умови
діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не
підлягають націоналізації.
У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору
гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті
інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або
товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ
за кордон прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на
законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій
Основою нормативно–правого регулювання в зазначеній сфері є
закони. Одним з перших кроків щодо врегулювання відносин у інвестиційній
сфері в Україні стало прийняття Верховною Радою України законів «Про
захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року № 1540a–
XII, «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560–XII,
«Про іноземні інвестиції» від 13 березня 1992 року № 2198–XII, «Про режим
іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року № 93/96–ВР та ін. д.
У Верховній Раді України на розгляді знаходиться низка
законопроектів, що спрямовані на удосконалення регулювання відносин в
інвестиційній сфері.
Кожен з законодавчих актів та законопроектів має свій предмет та
мету. Така розгалужена система нормативно–правових документів свідчить
про увагу держави до проблеми створення в Україні належних умов
здійснення інвестиційної діяльності шляхом закріплення на законодавчому
рівні принципів та правил її здійснення. Але аналіз стану правового
регулювання в інвестиційній сфері України показує: інвестиційне
законодавство потребує подальшого вдосконалення.
Незважаючи на складну політичну ситуацію в державі, іноземні
інвестори не відмовляється від вкладів в економіку України. За даними
Держстату, у 2014 р. інвестиції надійшли з 133 країн світу.
До десятки основних країн–інвесторів, на які припадає майже 83%
загального обсягу прямих інвестицій, за повідомленням Держкомстату,
входять: Кіпр – 15 млрд 119,6 млн долл, Німеччина – 5 млрд 769,6 млн долл.,
Нідерланди – 5 млрд 209,2 млн дол, Російська Федерація – 2 млрд 957,2 млн
дол, Австрія – 2 676,0 млн дол, Великобританія – 2 млрд 326,4 млн дол,
Виргінські Острова (Брит.) – 2 млрд 5,3 млн дол, Франція – 1 млрд 648,2 млн
дол., Швейцарія – 1 млрд 393,9 млн дол. і Італія – 1 047,0 млн дол.
(http://news.finance.ua/ua/news/~/338577).
Питання сприяння інвестиціям знайшли своє відображення у низці
документів. Зокрема, в рамках програми реформ здійснюються конкретні
заходи з покращення бізнес–клімату, а саме: удосконалення дозвільної
системи, ліцензування, адміністративних послуг, започаткування та ліквідації
бізнесу, державного нагляду та контролю, технічного регулювання
Наприкінці жовтня 2014 р. була представлена програма «Стратегія
реформ–2020», якою передбачено проведення 60–ти реформ і соціальних
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програм. Заступник Адміністрації Президента України, голова виконавчого
комітету Національної ради реформ Дмитро Шимків, представляючи
президентську «Стратегію реформ–2020» в Національному університеті
Києво–Могилянської академії відзначив, що серед ключових показників, які
планується досягти до 2020 року, є такі:
– підвищення долі ВВП на душу населення з 8508 до 16000 доларів;
– залучення 40 млрд доларів прямих зарубіжних інвестицій;
– входження в першу двадцятку (замість 112–го місця) рейтингу
легкості ведення бізнесу (http://novostiua.net/stati/61947–sut–strategii–reform–
2020–prezentovannoy–prezidentom–ukrainy–petrom–poroshenko.html)
Прем'єр–міністр України Арсеній Яценюк у вересні цього року під час
робочого візиту до США зустрівся з представниками ділових і інвестиційних
кіл. В результаті переговорів була досягнута домовленість про конкретну
практичну підтримку. Американські компанії планують надати експертну
допомогу в реалізації реформ уряду з питань боротьби з корупцією,
лібералізації економіки і спрощення регуляторного поля.
Український урядовець також звернувся до представників ділових кіл з
пропозицією стати інвесторами пріоритетних секторів української економіки.
Європейський банк реконструкції і розвитку має намір інвестувати в
проекти України в 2015 році 1 млрд євро і вже уклав з українськими
компаніями кредитні угоди на суму близько 700 млн євро.
Серед пріоритетних проектів планується проінвестувати муніципальні і
інфраструктурні.
Але на шляху інвесторів існує чимало перепон. Зокрема, на думку
експертів, валютні обмеження Національного банку України, які
відштовхують нових інвесторів, а чинних змушують згортати компанії.
Щоб донести точку зору інвесторів до виконавчих органів влади
планується відновити роботу Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, яка
була створена Указом Президента України від 1 вересня 2010 року1.
На думку експертів, перше місце за дефіцитом інвестицій посідає
вуглевидобувна та нафтогазова промисловість. Так, річна потреба у
фінансуванні модернізації, реконструкції та закритті вугільних шахт
перевищує 8 млрд. дол.
Друге місце за сумою необхідних інвестицій посідає важка
промисловість. Мінімальна потреба в коштах для чорної металургії
становить 6 млрд дол., для машинобудування – 5,1 млрд., кольорової
металургії та гірничо–хімічної промисловості – 4 млрд., хімічної та
нафтохімічної – 3,3 млрд.
У великомасштабному іноземному інвестуванні відчуває гостру
потребу паливно–енергетична галузь, що впродовж багатьох років несе
величезне навантаження щодо енергопостачання виробництва та соціальної
сфери.
1

Рада є консультативно-дорадчим органом влади та бізнесу, де на державному рівні обговорювалися
питання поліпшення інвестиційного клімату в Україні з метою залучення більшого обсягу інвестицій в
українську економіку, створення нових робочих місць.
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На реконструкцію енергосистем Кабінет Міністрів планує залучити
378,5 млн дол. міжнародного фінансування (проект по модернізації та
реконструкції 6–ти підстанцій в північній і центральній частинах України).
Вказаний проект допоможе «Укрэнерго» здолати проблеми стратегічного
планування, збільшити стабільність роботи енергосистеми. Очікуваний
термін
реалізації
цього
проекту
—
майже
чотири
роки
(http://www.fixygen.ua/news/20141110/kabmin–privlechet.html)
У реконструкції та модернізації за участю іноземного капіталу має
потребу практично все агропромислове господарство України – від
первинних виробничих процесів у сільському господарстві до випуску
кінцевого продукту та доведення його до споживача.
Зниження втрат сільськогосподарської сировини та поглиблення її
переробки стосується тих сфер, де за участю іноземного капіталу можна в
короткі строки одержати значний економічний ефект, зокрема шляхом
створення порівняно невеликих підприємств, що не потребують великих
вкладень і забезпечують швидку окупність початкових затрат при
невисокому ступені ризику для іноземних інвесторів.
Як повідомляє прес–служба Мінагрополітіки, за півроку капітальні
інвестиції в сільське господарство склали 6,38 млрд грн. у фактичних цінах
(7,3% загального об'єму інвестицій за цей період). Зокрема,
найпривабливішим
напрямом
реалізації
інвестицій
залишається
рослинництво, в якому освоєно більше 5,3% загального об'єму капітальних
інвестицій, що складає 4,67 млрд грн. у фактичних цінах.
В той же час, по об'ємах реалізованих капітальних інвестицій не відстає
від сільського господарства і переробна галузь. Зокрема, у виробництво
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів залучено 6,29 млрд грн.
Суб'єктами господарювання реалізуються інвестиційні проекти, зокрема, по
будівництву і реконструкції тваринницьких комплексів, ферм по відгодівлі
великої рогатої худоби, птиці, виробництва молока, кормів зберігання зерна і
продовольчої продукції (http://agropravda.com/news/agrobiznes–life/2053–v–
selskoe–hozjajstvo–proinvestirovali–bolee–6–mlrd–grn).
На жаль, з початку року Україна втратила сьому частину прямих
іноземних інвестицій. За повідомленням Державної служби статистики, на 1
жовтня поточного року обсяг вкладень акціонерного капіталу в українську
економіку, накопичений з моменту початку інвестування, складав 48,5 млрд
дол. При цьому на 1 січня поточного року обсяг накопичених інвестицій
досягав 56,9 млрд дол. За дев'ять місяців відплив капіталу зарубіжних
інвесторів склав 10,3 млрд дол., тоді як прийшло за цей період близько 1,9
млрд дол.
Військові дії і ризик повномасштабної війни відлякують від ведення
бізнесу в Україні як існуючих, так і потенційних інвесторів.
Крім того, на думку експертів, бізнес очікує проведення реформ. Про
необхідність їх проведення нагадують і західні партнери. Як заявила раніше
міністр торгівлі США Пенні Прітцкер, Україна може розраховувати на
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західний капітал, у тому числі і від Вашингтона, але лише після проведення
реформ.
З вище викладеного можна зробити висновок – Україна була і може
бути однією з провідних країн по залученню іноземних інвестицій: як
прямих, так і портфельних. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок,
кваліфікована дешева робоча сила, значний науково–технічний потенціал,
великі природні ресурси та наявність достатньо розвиненої інфраструктури.
Однак притоку в інвестиційну сферу іноземного та приватного
національного капіталу перешкоджають політична нестабільність та
наявність корупції. Саме через корупцію і бюрократію у світі склалась
негативна думка про нашу державу – Україну віднесено до групи країн із
значним інвестиційним ризиком [6, c.140–141].
На сьогоднішній день іноземні інвестори, які наважуються інвестувати
в нашу економіку, остерігаються і такого чинника як воєнна ситуація на
сході України та вимагають законодавчих гарантій, пільг.
За таких умов, на думку експертів, навіть країна з великим
економічним потенціалом не може залучити багато іноземних інвестицій,
якщо вона не забезпечить прозорих і стабільних умови для інвесторів. А саме
іноземні інвестиції потрібні Україні для модернізації економіки, підвищення
рівня життя її громадян, для перетворення на конкурентноспроможну країну
на європейському і світовому ринках.
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
України та компанія Microsoft 22 грудня уклали Угоду про
співробітництво з питань безпеки (Government Security Program, або GSP)
У рамках угоди держава, зокрема, отримає доступ до вихідного коду і
технічних даних про програмне забезпечення, сервіси та служби, а також
можливість тестувати їхню безпеку.
Підписання угоди відбулося у Посольстві України в США у Вашингтоні.
Від імені Уряду України угоду підписав Голова Держспецзв’язку Володимир
Звєрєв, від Microsoft – директор із захисту інформації та національної
безпеки Microsoft Джеймі Уіллі. У зустрічі також взяли участь генеральний
директор компанії «Microsoft Україна» Надія Васильєва та керівник
Державного центру захисту інформаційно–телекомунікаційних систем
Держспецзв’язку Ігор Козаченко.
Учасниками програми GSP є лише 20 країн у світі. Україна стала другою
країною Європи, яка приєдналася до нового формату GSP. У рамках
програми Microsoft надає урядовим організаціям, відповідальним за
кібербезпеку, глибоку технічну інформацію про свої продукти. Це надає їм
змогу самостійно пересвідчуватися у відсутності у продуктах Microsoft
недокументованих можливостей і приймати рішення про можливість
використання програмного забезпечення компанії у державних органах і на
об’єктах критичної інфраструктури.
Держава також отримує доступ до інформації, яка збирається у Microsoft
Security Response Center про нові кіберзагрози, джерела мережевих атак,
бот–мережі. Окремим елементом програми є також Security Cooperation
Program, SCP, яка дозволяє урядовим організаціям спільно з Microsoft
реагувати на комп'ютерні інциденти та попереджувати наслідки кібератак.
Участь у програмі GSP є безкоштовною для держави. Представники
Держспецзв’язку та Microsoft домовились про щоквартальні розширені
консультації з питань кібербезпеки.
На думку Голови Держспецзв’язку Володимира Звєрєва, підписання
угоди про співробітництво з питань безпеки відкриває нові можливості для
розвитку системи кібербезпеки в українському державному секторі.
«Головна роль цієї програми навіть не у вихідному коді Windows та Office,
доступ до якого держава отримала ще у 2008 році після підписання
меморандуму про взаєморозуміння з Microsoft, а в доступі до передових
сервісів і стандартів безпеки компанії. Це надасть змогу приймати рішення
про використання в державному секторі хмарних технологій і сервісних
моделей, які пропонує Microsoft, та значно підвищувати ефективність
державного управління», – вважає В. Звєрєв
(Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247835983&cat_id=2
44277212). – 2014. – 23.12).
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***

У Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за №
1387/26164 зареєстровано наказ Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14.10.2014 № 532
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно
з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), Порядку
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно
з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)».
Як повідомляла прес–служба Держспецзв’язку, робота над новими
ліцензійними умовами почалася ще в липні 2012 року та неодноразово
гальмувалася у зв’язку зі зміною керівництва державних органів, що мали
погоджувати документ.
Адміністрація Держспецзв’язку висловлює щиру подяку Громадській
раді при Держспецзв’язку, яка надала активну підтримку та сприяння щодо
впровадження зазначеного документа та налагодження діалогу між
суб’єктами його погодження (Державна служба спеціального зв'язку та
захисту
інформації
України
(http://www.dsszzi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=116807&cat_i
d=112509 ). – 2014. – 19.11.).
***
Как защитить личную и корпоративную информацию от
злоумышленников
Киберугроз становится все больше, причина этого — сочетание
растущей активности хакеров с легкомыслием пользователей, даже
занимающих высокие должности. Как защитить личную и корпоративную
информацию от злоумышленников, выяснила «Газета.Ru»…
Топ–менеджмент крупных компаний все чаще подвергается угрозе
нарушения кибербезопасности, демонстрирует исследование, проведенное
компанией Thomson Reuters…
Более половины опрошенных аналитиками сотрудников отметили, что
члены правления их компаний оставляли конфиденциальные документы в
общественном месте…
Значительная доля угроз компаний связана с распространением в
корпоративной среде тренда bring your own device — использования на
рабочем месте личных гаджетов… Усилить защиту этих систем позволяет
комплекс мер – двухфакторная аутентификация, современное антивирусное
ПО, сильные пароли…
Легкомысленное отношение топ–менеджеров к кибербезопасности
особенно ярко выглядит на фоне все повышающейся активности хакеров.
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Последние исследования демонстрируют, что растут не только их
навыки, но и скорости, с которыми работают злоумышленники. Это
продемонстрировало исследование, проведенное компанией Google
совместно с Калифорнийским университетом в Сан–Диего…
Большая часть атак проводилась из Китая, Кот–д'Ивуара, Малайзии,
Нигерии и Южной Африки.
Причина такого ускорения работы хакеров в том, что сами пользователи
и компании научились быстрее распознавать взломы, и у хакеров остается
все меньше времени для того, чтобы воспользоваться украденными данными,
считают аналитики.
Исследование демонстрирует, что пользователям необходимо уделять
особое внимание не только защите своих данных, но и возможности
оперативно их восстановить, рекомендует технологический эксперт
«Лаборатории Касперского» Денис Макрушин. По его словам, прежде всего
следует воздержаться от хранения какой–либо платежной или персональной
информации в своем почтовом ящике и всевозможными способами защитить
доступ к своему аккаунту (это касается не только электронной почты, но и
других
веб–сервисов),
например,
используя
двухфакторную
аутентификацию.
Позаботиться о возможности оперативного восстановления утраченного
доступа к электронной почте можно, например, при помощи привязки к
аккаунту своего телефонного номера или другого почтового ящика, советует
эксперт.
Кроме того, пользователям всегда следует обращать внимание на
адресную строку браузера при использовании почтовых сервисов – адрес
должен начинаться с https. Корректность сервиса подтверждается SSL–
сертификатом – в браузерах успешная проверка сертификата, как правило,
отображается зеленым замком. Наконец, необходимо избегать использования
своей почты при работе с публичными Wi–Fi–сетями (InternetUA
(http://internetua.com/kak–zasxitit–licsnuua–i–korporativnuua–informaciua–
ot–zloumishlennikov). – 2014. – 24.11.).
***
В компании Websense, занимающейся разработкой решений в сфере
информационной
безопасности
(ИБ),
прогнозируют
снижение
количества кибернападений на персональные компьютеры и мобильные
устройства пользователей. Однако сложность этих мошеннических атак
возрастет, и они станут более целенаправленными.
Эксперты предупреждают, что многие мобильные приложения
используют системы автоматического входа, чем и будут пользоваться
киберпреступники для кражи учетных данных пользователей, которыми
хакеры могут воспользоваться не сразу.
«Характер кибератак меняется: злоумышленники, заполучившие личную
идентификационную информацию (Personally Identifiable Information, PII),
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могут воспользоваться ею позднее. Ожидается, что подобные атаки усилятся
в будущем», – отметил менеджер по продажам Websense Аджай Дубей (Ajay
Dubey)…
Эксперты также ожидают повышенную активность кибермошенников в
секторе здравоохранения, поскольку украденные медицинские данные могут
быть использованы для различных атак и видов мошенничества…
По мнению антивирусных экспертов, мобильные устройства станут
крупной мишенью для хакеров, поскольку при помощи гаджетов можно
получить доступ к многочисленным облачным корпоративным сервисам и
сайтам, где хранятся данные, на которых можно заработать.
В целом мир находится на пороге глобальной кибервойны, в которую
будут вовлечены не только развитые страны, но и регионы с развивающейся
экономикой,
сообщили
ИБ–специалисты
(InternetUA
(http://internetua.com/cislo–kiberatak–v–2015–godu–snizitsya). – 2014. –
24.11.).
***
Зарубіжний досвід
Европарламент может призвать интернет–гиганта Google к
разделу на несколько компаний — прежде всего, к отделению онлайн–
поиска от других коммерческих сервисов. Об этом сообщает The Financial
Times со ссылкой на проект предложения ведомства.
Власти европейских стран уже не впервые пытаются ограничить
влияние американских сервисов на интернет–рынок. Среди недавних
инициатив — предоставление европейским пользователям права потребовать
удаления личных данных из результатов поисковой выдачи, претензии к
политике приватности, к механизму распространения мобильных
приложений и так далее. Публичный призыв к разделу компании
потенциально может стать наибольшей угрозой бизнесу Google и других
интернет–компаний из всех требований властей Евросоюза.
По данным агентства Reuters, в проекте документа Европарламента не
упоминаются названия конкретных интернет–поисковиков. Однако доля
Google в объеме обработанных в Европе поисковых запросов составляет
около 90 процентов, поэтому потенциальные антимонопольные претензии с
наибольшей долей вероятности могут относиться к ней.
Документ «призывает Еврокомиссию рассмотреть предложения о
разделе интернет–поисковиков и коммерческих сервисов как единого
долгосрочного решения» для обеспечения конкуренции на интернет–рынке.
Примечательно, что полномочий разделять компании у Европарламента нет,
и потому любой его призыв является лишь рекомендацией.
Однако, по данным The Financial Times, в последние годы выросло
влияние Европарламента на Еврокомиссию — орган, который инициирует
принятие всех законов, общих для стран Евросоюза. Давление со стороны
Еврокомиссии ранее вынудило Google учесть «право на забвение»
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европейских пользователей в поисковых результатах и отказаться от отметок
«бесплатно» для мобильных приложений со встроенными покупками.
Представители Google отказались от комментариев. Новый
еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргретт Вестагер заявила, что
выслушает позицию Google и встречную позицию европейских
парламентариев, прежде чем инициировать какие–либо действия со стороны
антимонопольного
регулятора
(InternetUA
(http://internetua.com/evroparlament–prizovet–k–razdelu–Google–na–neskolko–
kompanii). – 2014. – 22.11).
***
В Китае стартовала кампания по ограничению доступа к ряду веб–
сайтов, так или иначе связанных с американскими контент–
провайдерами. Блокировка объясняется возросшим количеством
контента, ненужного, по мнению китайских властей, рядовым
пользователям.
Информация о блокировке, по данным портала PC World, поступила от
западного контент–провайдера EdgeCast Networks. По словам ее
представителей, блокировка привела к нарушению работы ряда
развлекательных ресурсов и даже частичной блокировке ряда доменов.
Правозащитники уже отреагировали на происходящее – в сети стали
создаваться зеркальные сайты, позволяющие пользоваться заблокированным
контентом.
Пока не сообщается, какие именно порталы были заблокированы, но,
согласно инсайдерским сведениями, пострадали, в частности, официальные
сайты компаний Sony и Mercedes. По всей вероятности, список ресурсов
состоит не из одного десятка наименований.
В этом году власти Китая покали свое жесткое отношение к веб–
ресурсам развлекательного характера, позволяющим людям из разных стран
общаться друг с другом: ранее по целому ряду причин были заблокированы
социальные сети Facebook и Twitter, а также видеопортал YouTube, но доступ
к ним через какое–то время был снова открыт. Буквально в мае этого года
Китай отказался от поисковой системы Google, мотивируя это наличием
отечественных аналогов, а спустя еще пару недель жители КНР не смогли
зайти в Line и Instagram.
Борьбу с действиями китайских властей ведет правозащитная
организация GreatFire.org, которая создает зеркальные сайты для доступа к
заблокированным порталам. Чиновники Китая не могут закрыть доступ к
этим зеркалам, поскольку физически они располагаются в облаках EdgeCast,
Amazon Web Services и многих других, и закрыть которые невозможно без
доступа к самому домену (InternetUA (http://internetua.com/kitai–nacsal–
blokirovat–dostup–k–ryadu–amerikanskih–veb–saitov). – 2014. – 19.11).
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***
Наиболее часто объектом преступного интереса становятся
учетные записи и персональные данные клиентов крупных компаний
За первые пять месяцев 2014 года имели место 1922 подтвержденных
киберинцидента, в том числе 20, каждый из которых привел к
компрометации более 1 млн записей. Общее число записей,
скомпрометированных в результате преступной деятельности, достигает 904
млн.
Согласно данным аналитической компании Risk Based Security,
которые приводит издание Networkworld, в 85% киберинцидентов за первые
9 месяцев этого года речь идет о хакерских атаках (вмешательстве в работу
систем извне). В 3 случаях из ранее упомянутых 20 пострадали 489 млн
записей.
Чаще всего в 2014 году объектами посягательств киберпреступников
становились пароли, логины, адреса электронной почты и персональные
данные (имена, даты рождения, адреса, номера соцобеспечения и т.п.).
Наиболее громкими стали инциденты, жертвами которых оказались
клиенты Home Depot, JPMorgan Chase, Michaels, Neiman Marcus, Orange,
American Express и Community Health Systems. Эксперты считают, что успеху
киберпреступников содействовала разветвленная инфрастуктура этих
компаний.
Ввиду участившихся массированных действий киберпреступников
недалеко то время, когда клиент, прежде чем обратиться за услугой к той или
иной компании, станет выяснять, насколько надежна ее система
безопасности,
считают
эксперты
(SecurityLab.ru
(http://www.securitylab.ru/news/462024.php). – 2014. – 18.11).
***

По данным аудиторской компании KPMG, за последнее время бизнес
Великобритании все чаще сталкивается с киберугрозами
Согласно последнему исследованию, для того чтобы противостоять им,
большинство британских компаний намерены нанять на работу бывших
хакеров.
Аналитики KPMG опросили 300 специалистов в области IT и HR,
работающих в организациях с более чем пятьюстами сотрудников. 74%
респондентов согласны, что в настоящее время компании сталкиваются с
новыми проблемами, связанными с киберугрозами, а 70% считают, что в их
организациях защита данных является недостаточной. 64% опрошенных
видят разницу между навыками хакера и традиционными навыками IT–
специалиста.
57% респондентов отмечают трудности с наймом экспертов,
обладающих необходимыми знаниями и умениями, а также большую текучку
кадров в этой области из–за большого спроса на их услуги. Примечательно,
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что более половины компаний (52%) намерены принять на работу бывших
киберпреступников для того, чтобы идти в ногу с развитием технологий в
киберпространстве. 53% опрошенных раздумывают над тем, чтобы
воспользоваться услугами хакеров, которые представляли бы информацию
для их отделов безопасности.
По словам главы Академии кибербезопасности компании KPMG Серены
Гонсальвес–Ферсч (Serena Gonsalves–Fersch), готовность британских
компаний нанимать бывших киберпреступников демонстрирует то отчаянное
положение, в котором они находятся в связи с новыми угрозами (InternetUA
(http://internetua.com/britanskie–kompanii–gotovi–nanimat–na–rabotu–
hakerov–i–kiberprestupnikov). – 2014. – 21.11).
***
Специалисты
по
кибербезопасности
всерьез
обеспокоены
размещением на сервере РФ интернет–сайта, с помощью которого
пользователи могут следить за вещанием тысячи веб–камер по всему
миру в режиме реального времени
Сайт открывает доступ к неким камерам, подключенным к системам
видеонаблюдения, установленным повсюду – вплоть до частных домов. То
есть любой человек может, к примеру, наблюдать за спящим младенцем, в
комнате которого установлена специальные камера для наблюдения за
ребенком во время отсутствия родителей.
Стоит отметить, что веб–камеры, ссылки на которые размещены на этом
сайте, работают на территории более чем ста стран. Вместе с тем, компания
Би–би–си решила не разглашать название ресурса.
Согласно данным аналитических серверов, которые отслеживают
информацию об интернет–сайтах, сервер, на котором размещен сайт,
установлен на территории России. А значит можно предположить, что он
создан российскими хакерами.
Власти Великобритании не могут самостоятельно принять санкции в
отношении сайта, размещенного на российском сервере, и намерены
направить ходатайство о его деятельности, которая нарушает британское
законодательство, правительству РФ (InternetUA (http://internetua.com/sait––
razmesxennii–na–rossiiskom–servere––vizval–ogromnii–skandal). – 2014. –
23.11).
***
…18 октября, американские правоохранители арестовали 17 человек,
подозреваемых в обмане налоговой службы США
Как сообщает агентство Reuters, преступники попытались получить $2
млн налоговых вычетов, используя учетные записи студентов для обмана
ведомства.
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Злоумышленники действовали на территории Флориды. В этом штате
США кража личности считается одним из самых популярных преступлений.
Обвинители утверждают, что преступники использовали учетные записи
студентов, проживающих на территории Флориды, для незаконного
получения налоговых вычетов. Как сообщил прокурор штата Уифредо
Феррер (Wifredo Ferrer), больше всего правоохранителей обеспокоило то, что
студенты не обнаружили вредоносной активности со своими учетными
записями.
Арестованные принадлежали к группировке из 21 человека (четверым
еще не успели предъявить обвинения). Они платили от $100 до $1000 своим
жертвам при условии, что они давали преступникам доступ к учетным
записям финансового сервиса Higher One. Группировка планировала собрать
примерно $1,9 млн налоговых вычетов.
Феррер сказал, что в рамках последней криминальной операции
пострадали 644 жертвы. Нанесенный им ущерб оценивается в $500 тысяч.
Представитель Higher One одобрил арест киберпреступников и сказал, что
компания продолжит бдительно защищать персональную и финансовую
информацию
своих
клиентов
(SecurityLab.ru
(http://www.securitylab.ru/news/462089.php). – 2014. – 19.11).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ, РОЗ’ЯСНЕННЯ
16 грудня за участю Віце–прем’єр–міністра – Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства Геннадія
Зубка відбулася підсумкова конференція та церемонія нагородження
переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування».
Відбір кращих практик цього року проводився за трьома напрямками:
«Енергозбереження та енергоефективність», «Влада та бізнес: сприяння,
партнерство», «Влада та громада: інформування, діалог, участь»…
«Майбутнє України залежить від того, які можливості для розвитку ми
створимо середньому і малому бізнесу. А це значною мірою залежить і від
того інвестиційного клімату, який створюється місцевим самоврядуванням.
Тому нам потрібно дати місцевому самоврядуванню усі необхідні для цього
інструменти. Ми плануємо провести повну дерегуляцію, зменшити кількість
«дотиків» держави до бізнесу. Бо як тільки чиновник починає регулювати
діяльність того чи іншого бізнесу – виникає корупція», – зазначив Г. Зубко…
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247822637&cat_id=2
44276429). – 2014. – 16.12).
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У профільному підрозділі ГУ ДФС у Закарпатській області
інформують про новації, які слід очікувати власникам реєстраторів
розрахункових операцій
Відповідно до п. 7 ст. 3 Закону України від 06.07.1995р. № 265 «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг», з
01.01.2015р. суб’єкти
господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів,
автоматів з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку
та реєстрації операцій з купівлі–продажу іноземної валюти), повинні
подавати по дротових або бездротових каналах зв’язку, крім фіскальних
звітних чеків ще й електронні копії розрахункових документів, які містяться
на контрольній стрічці в пам’яті реєстраторів розрахункових операцій або в
пам’яті модемів, які до них приєднані.
Суб’єкти, які використовують електронні таксометри, автомати з
продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації
операцій з купівлі–продажу іноземної валюти, як і раніше, повинні подавати
по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг
розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі,
або про обсяг операцій з купівлі–продажу іноземної валюти, яка міститься в
фіскальній пам’яті зазначених РРО.
З питань внесення змін до програмного забезпечення РРО із
вбудованими модемами та модемів, які із зовні підключені до реєстраторів
розрахункових операцій та які не забезпечують на даний час передавання
електронних копій розрахункових документів, що містяться на контрольній
стрічці РРО, радимо звертатись до сервісних центрів обслуговування РРО.
Додатково повідомляємо, що згідно п. 8 Прикінцевих положень Закону
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг» з 1 січня 2015 року
дозволяється первинна реєстрація лише РРО, які створюють контрольну
стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з
продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі–
продажу іноземної валюти. Відповідно до цього, наказом ДФС України від
11 грудня 2014 №362 затверджено останню редакцію Державного реєстру
реєстраторів розрахункових операцій, яка містить 116 моделей РРО. З
реєстром можна ознайомитись за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki––
reestri––perelik/reestri/94957.html. Відділ комунікацій Головного управління
ДФС у Закарпатській області (Територіальні органи ДФС у Закарпатській
області (http://zak.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/177730.html). – 2014.
26.12).
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Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Запобігання
порушенням митного законодавства України»
Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» головного державного
інспектора відділу провадження у справах про ПМП оперативного
управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями
Дніпропетровської митниці ДФС Ірини Романенко на тему: «Запобігання
порушенням митного законодавства України»
Питання 1. Які різновиди порушення митних правил передбачені
Митним кодексом України?
Відповідь. В діючому митному Кодексі України який набрав чинності
01.06.12 року передбачено 18 видів порушення митного законодавства.
Найбільш розповсюдженими є використання товарів які знаходяться під
митним контролем без дозволу митного органу, порушення порядку
проходження митного контролю у зонах спрощеного митного контролю, а
також недекларування товарів які переміщуються через митний кордон
України та підлягають обов’язковому декларуванню.
Питання 2. Який порядок інформування громадян про порядок
переміщення товарів через митний кордон України?
Відповідь. У пунктах пропуску через митний кордон України і в
Аеропорту м. Дніпропетровська розміщенні стенди з інформацією про
порядок переміщення товарів через митний кордон. Також на сайті митниці
розміщенні номери телефонів для отримання безкоштовної консультації про
порядок переміщення товарів через митний кордон України. Крім того
громадяни можуть звертатися з питань які їх цікавлять у адміністративну
будівлю до посадових осіб митниці за адресою вул. Горького 22.
Питання 3. Який порядок інформування для посадових осіб
підприємств які імпортують та експортують товари?
Відповідь. Крім того посадові особи які здійснюють декларування
товарів проходять навчання на курсах декларантів в Академії митної служби
України. Після здачі кваліфікаційних іспитів у митниці вони отримують
кваліфікаційне посвідчення на право декларування товару. Одним із
важливих напрямків у навчанні декларантів є розділ види порушень митних
правил та відповідальність за них.
Питання 4. Які види стягнень передбачені за порушення митних
правил?
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Відповідь. За порушення митних правил передбачені наступні види
стягнень: конфіскація товарів які є безпосереднім предметом порушення
митних правил, штраф, попередження. В залежності від виду вчиненого
правопорушення і санк ції статті стягнення накладається судом або митним
органом.
Питання 5. Які результати управління боротьби з контрабандою
та митними правопорушеннями у поточному році?
Відповідь. У поточному році до адміністративної відповідальності
притягнуто понад 90 осіб, це є фізичні особи а також посадові особи
підприємств. За постановами суду у справах про порушення митних правил
конфісковано товарів на загальну суму понад 800 тис. гривень , а також
накладено штрафів на суму понад 1 млн. гри (Територіальні органи ДФС у
Дніпропетровській
області
(http://dp.sfs.gov.ua/media–ark/news–
ark/177750.html). – 2014. – 26.12).
***
Припинення підприємницької діяльності та незалежної професійної
діяльності особами, які переселилися з тимчасово окупованої території
Порядок установлений Постановою Кабінету Міністрів України від
16.10.2014 р. № 541.
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичних
осіб – підприємців, місцем проживання яких (за даними Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) є тимчасово
окупована територія, за рішенням таких осіб здійснюється за місцем їх
перебування, зареєстрованим відповідно до законодавства, у порядку,
визначеному статтею 47 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Припинення незалежної професійної діяльності фізичних осіб, місцем
проживання яких (за даними відповідних реєстрів) є тимчасово окупована
територія, здійснюється за рішенням таких осіб за місцем їх перебування,
зареєстрованим відповідно до законодавства, уповноваженими органами, що
реєструють таку діяльність або видають документи про право на зайняття
нею, не пізніше наступного робочого дня після подання особою заяви.
Відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням або припинення
незалежної професійної діяльності фізичних осіб, здійснені відповідно до
постанови, передаються до відповідного територіального органу Державної
фіскальної служби за місцем перебування осіб, зареєстрованим відповідно до
законодавства, для зняття таких осіб з обліку в установленому порядку.
Прес–служба ГУ ДФС у Кіровоградській області (Територіальні органи
ДФС у Кіровоградській області (http://kr.sfs.gov.ua/media–ark/news–
ark/175336.html). – 2014. – 08.12).
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Основні правила роботи системи електронного адміністрування
ПДВ
У зв’язку із змінами, внесеними до Податкового кодексу України (далі
– Кодекс) Законом України від 31 липня 2014 року № 1621–VII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України» з урахуванням змін, внесених до нього Законом
України від 7 жовтня 2014 року № 1690–VII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування
інвестиційної діяльності» (далі – Закон № 1621), відповідно до яких з 1 січня
2015 року запроваджується система електронного адміністрування податку
на додану вартість (далі – ПДВ), інформуємо про основні правила роботи
цієї системи.
1. Загальні положення
Основні
принципи
функціонування
системи
електронного
адміністрування ПДВ визначено статтею 2001 розділу V Кодексу. Пунктом
2001.1 статті 2001 розділу V Кодексу передбачено затвердження Кабінетом
Міністрів України порядку електронного адміністрування ПДВ. Такий
порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня
2014 року № 569 «Деякі питання електронного адміністрування податку на
додану вартість» (далі – Порядок № 569).
Система електронного адміністрування ПДВ, що організована на
центральному рівні ДФС, забезпечує автоматичний облік в розрізі платників
податку:
– сум податку, що містяться у виданих та отриманих податкових
накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі –
ЄРПН) та розрахунках коригування до них;
– сум податку, сплачених платниками при ввезенні товарів на митну
територію України;
– сум поповнення та залишку коштів на рахунках в системі
електронного адміністрування ПДВ;
– суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові
накладні в ЄРПН.
Система електронного адміністрування ПДВ не вносить кардинальних
змін до загальних принципів справляння ПДВ, затверджених Податковим
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кодексом України (далі – Кодекс). Норми Кодексу, які визначають коло
платників ПДВ, об’єкт оподаткування, принципи формування податкових
зобов’язань та податкового кредиту, залишаються незмінними.
Водночас, підставою для формування податкового кредиту за умови
дотримання інших, встановлених Кодексом правил, є лише податкові
накладні, зареєстровані в ЄРПН. До податкового кредиту можна також
включити суму податку, зазначену в документах, перерахованих в пункті
201.11 статті 201 розділу V Кодексу, але разом з тим, з 01.01.2015
скасовується можливість сформувати податковий кредит на підставі скарги
на постачальника (пункт 201.10 статті 201 розділу V Кодексу).
Крім того, Законом № 1621 внесено зміни до визначення бази
оподаткування ПДВ в окремих випадках: з 01.01.2015 база оподаткування
визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг за
винятком контрольованих операцій, але не може бути нижчою ціни
придбання товарів (для самостійно виготовлених – не нижче їх собівартості)
або балансової вартості необоротних активів.
Одночасно із запровадженням системи електронного адміністрування
ПДВ з 1 січня 2015 року для платників ПДВ збільшується граничний рівень
обсягу операцій з постачання товарів/послуг для обов’язкової реєстрації
платників ПДВ до 1 млн. грн (без ПДВ) за рік.
Тобто, з 01.01.2015 суб’єкт господарювання зобов’язаний
зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог,
передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, крім особи, яка є платником
єдиного податку, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з
постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим
розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної
комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12
календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн.грн. (без урахування ПДВ).
Правила, встановлені розділом V Кодексу для добровільної реєстрації
особи в якості платника ПДВ не змінилися.
Платники ПДВ, у яких станом на 01.01.2015 обсяг оподатковуваних
операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1 млн.грн.,
отримують можливість анулювати свою реєстрацію платника ПДВ.
2. Електронні рахунки
адміністрування ПДВ

платників

в

системі

електронного
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Електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ
(далі – електронний рахунок) – рахунок, відкритий платнику податку в
Казначействі, на який платником перераховуються кошти з власного
поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку
платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або
розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової
накладної (далі – розрахунок коригування) в Єдиному реєстрі податкових
накладних, а також в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених
податкових зобов'язань з цього податку.
Для кожного платника податку відкривається один електронний
рахунок.
Згідно з пунктом 5 Порядку № 569, електронні рахунки відкриваються
Казначейством платникам ПДВ автоматично на підставі реєстру платників
податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового
номера платника ПДВ надсилає Казначейству.
Казначейство надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного
рахунка платника ПДВ не пізніше наступного робочого дня з дня його
відкриття, а ДФС після надходження такого повідомлення інформує кожного
платника ПДВ про реквізити його електронного рахунка (пункт 6 Порядку
№ 569).
Враховуючи викладене відкриття електронних рахунків здійснюється
без участі платників податку, тобто їм не потрібно відвідувати Казначейство
з метою відкриття такого рахунка.
Відкриття та обслуговування електронних рахунків Казначейством
здійснюється на безоплатній основі. Інформація про рух коштів на
електронних рахунках платникам податку надаватиметься ДФС за
відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження
кількості запитів та у часі.
Датою початку здійснення операцій з використанням електронного
рахунку є 01.01.2015 для суб’єктів господарювання, які вже є
зареєстрованими платниками ПДВ, а для суб’єктів господарювання, які
будуть зареєстровані в якості платників ПДВ в будь–який період після
01.01.2015 – дата їх реєстрації платниками податку.
На такі електронні рахунки в системі електронного адміністрування
ПДВ платники податку самостійно зараховують кошти з власного поточного
рахунку платника, відкритого в банківських установах, в сумах:
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необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно
до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу та надає право для реєстрації в ЄРПН
податкових накладних/розрахунків коригування;
недостатніх для сплати
зобов'язань з цього податку.

до

бюджету

узгоджених

податкових

Поповнення електронного рахунка платника ПДВ за рахунок інших
джерел, наприклад, з поточних рахунків інших осіб, не передбачено.
Кошти з електронного рахунка платника ПДВ перераховуються
Казначейством в автоматичному режимі виключно до бюджету та/або на
рахунок,
відкритий
у
банку
та/або
органі
Казначейства
сільськогосподарськими підприємствами – суб’єктами спеціального режиму
оподаткування, визначений статтею 209 Кодексу (далі – спецрежим), для
акумулювання сум податку, що нараховуються на вартість поставлених ними
сільськогосподарських товарів (послуг), у порядку, передбаченому статтею
209 Кодексу (далі – спеціальні рахунки). Таке перерахування коштів
здійснюється на підставі реєстрів платників ПДВ, який автоматично
формується ДФС та надсилається Казначейству.
3. Податкова звітність
Починаючи з першого звітного періоду 2015 року (січень, І–й квартал)
податкова звітність з ПДВ подається до контролюючого органу всіма
платниками податку виключно в електронній формі з дотриманням умови
щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку,
визначеному законодавством.
Таким чином, для забезпечення накладання електронного цифрового
підпису платникам ПДВ необхідно буде мати посилені сертифікати
відкритих ключів (далі – посилені сертифікати), які можна отримати в
Акредитованому центрі сертифікації ключів (далі – АЦСК) Інформаційно–
довідкового департаменту ДФС (безоплатно) або в будь–якому з його
відокремлених пунктах реєстрації користувачів (адреси таких пунктів
розміщено на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК Інформаційно–
довідкового департаменту ДФС: http://www.acskidd.gov.ua), або в інших
АЦСК.
Платники ПДВ, які на даний час подають податкову звітність в
електронному вигляді та вже мають посилені сертифікати, можуть
продовжувати їх використання після 1 січня 2015 року (з урахуванням їх
строку чинності).
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Що стосується подання податкових декларацій з ПДВ у паперовій
формі, то останнім звітним періодом, за який податкові декларації з ПДВ
можуть бути подані на паперових носіях, є грудень 2014 року (граничний
термін подання 20.01.2015)/ІV квартал 2014 року (граничний термін подання
09.02.2015).
Відповідні зміни до форми податкової декларації з ПДВ та порядку її
заповнення і подання розроблені, розміщені на офіційному веб–сайті ДФС
України та на даний час проходять відповідні погодження із зацікавленими
міністерствами і відомствами. Після прийняття Міністерством фінансів
України відповідного наказу та його реєстрації в Міністерстві юстиції
України у загальновстановленому порядку його буде доведено до відома
платників та регіональних структурних підрозділів ДФС.
4.
Формування
та
реєстрація
накладних/розрахунків коригування

в

ЄРПН

податкових

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 та пункту 11 підрозділу 2 розділу
ХХ Кодексу (у редакції Закону №1621) з 01.01.2015 податкові накладні та
розрахунки коригування складаються виключно в електронній формі та
підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН незалежно від того, яка сума
ПДВ вказана в податковій накладній, в тому числі і ті, які не видаються
покупцям, а також ті, що складені платниками податку – отримувачами
послуг, що постачаються нерезидентами, якщо місце постачання таких
послуг розташоване на митній території України (пункт 208.2 статті 208
розділу V Кодексу).
Після реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН
постачальник та покупець отримуватимуть в автоматичному режимі від ДФС
повідомлення про таку реєстрацію.
Запровадження електронної форми податкової накладної вирішує всі
питання, які пов’язані із дотриманням формальних умов щодо її заповнення
(вирівнювання полів, формат дати, адреси, розміщення знаків дробу, ком та
інших розділових знаків тощо). Крім того, під час реєстрації податкової
накладної платник матиме можливість перевірити правильність написання
назви покупця та його реєстраційних даних.
Відповідно до пункту 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових
накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2010 №1246, та пункту 19 Порядку заповнення податкової накладної,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 №957
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1129),
податкові накладні/розрахунки коригування, складені в електронній формі,
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скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника
податку.
Таким чином, для забезпечення безперешкодної реєстрації податкових
накладних в ЄРПН, а також забезпечення достовірності податкових
накладних/розрахунків коригування, які надсилаються отримувачу
товарів/послуг, платникам ПДВ необхідно буде мати посилені сертифікати
для накладання електронного цифрового підпису посадовими або
уповноваженими особами на складені податкові накладні.
Отримати посилені сертифікати відкритих ключів можна в
Акредитованих центрах сертифікації ключів (далі – АЦСК) Інформаційно–
довідкового департаменту ДФС (безоплатно), або в будь–якому з його
відокремлених пунктах реєстрації користувачів (адреси таких пунктів
розміщено на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК Інформаційно–
довідкового департаменту ДФС: http://www.acskidd.gov.ua), або в інших
АЦСК.
Платники ПДВ, які на даний час здійснюють реєстрацію податкових
накладних/розрахунків коригування в ЄРПН та вже мають посилені
сертифікати, можуть продовжувати їх використання після 1 січня 2015 року
(з урахуванням їх строку чинності).
Терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до
податкових накладних у ЄРПН з 01.01.2015 не змінюється. Така реєстрація
здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх
складання (пункт 201.10. розділу V Кодексу).
Водночас
для
реєстрації
податкових
накладних/розрахунків
коригування в ЄРПН визначається розмір суми ПДВ, на яку платник має
право
зареєструвати
в
ЄРПН
складені
ним
такі
податкові
накладні/розрахунки коригування.
Так, платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкову
накладну/розрахунок коригування, в якій загальна сума ПДВ не перевищує
суму, обчислену за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001
Кодексу та пунктом 9 Порядку №569 (далі – реєстраційна сума), а саме:
Σ Накл = Σ НаклОтр + Σ Митн + Σ ПопРах – Σ НаклВид – Σ Відшкод –
Σ Перевищ, де:
Σ НаклОтр – загальна сума податку за отриманими платником
податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових
накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних,
зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.
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Цей показник формується на підставі даних, що містяться в отриманих
платником податку податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
податкових накладних, що були складені за операціями, дата виникнення
податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи
з 01 січня 2015 року, а також на підставі даних, що містяться в розрахунках
коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному
реєстрі податкових накладних;
Σ Митн – загальна сума податку, сплаченого платником безпосередньо
або за допомогою фінансового посередника (особи, відповідальної за
фінансове врегулювання) при ввезенні товарів на митну територію України,
на підставі даних митних декларацій, у тому числі з урахуванням змін,
внесених відповідно до аркушів коригування та додаткових декларацій,
оформлених згідно із статтею 261 Митного кодексу України.
Цей показник формується на підставі сум податку, сплачених,
починаючи з 01 січня 2015 року, при ввезенні товарів на митну територію
України;
Σ ПопРах – загальна сума поповнення рахунку в системі електронного
адміністрування податку з власного поточного рахунку платника.
Зазначений показник обраховується на підставі даних, отриманих
згідно з угодою про інформаційний обмін між Державною фіскальною
службою та Казначейством щодо сум коштів, перерахованих платником зі
свого поточного рахунку на його рахунок в системі електронного
адміністрування податку, відкритому йому в Казначействі починаючи з 01
січня 2015 року.
Σ НаклВид – загальна сума податку за виданими платником
податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових
накладних, та розрахунками коригування до таких податкових накладних,
зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Цей показник формується на підставі даних, що містяться у виданих
платником податку податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
податкових накладних, що були складені на операції, дата виникнення
податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи
з 01 січня 2015 року, а також на підставі даних, що містяться в розрахунках
коригувань до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному
реєстрі податкових накладних;
Σ Відшкод – загальна сума податку, заявлена платником до
бюджетного відшкодування;
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Цей показник формується на підставі даних податкових декларацій з
податку, поданих до контролюючого органу, починаючи з податкової
звітності:
за січень 2015 року – для платників податків, що застосовують
місячний звітний період;
за 1 квартал 2015 року – для платників податків, що застосовують
квартальний звітний період.
Даний показник формується на підставі задекларованих до
відшкодування на поточний рахунок платника сум від’ємного значення
податку, розрахованих по операціям, здійсненим після 01 січня 2015 року
згідно прийнятих контролюючим органом податкових декларацій з податку
та уточнюючих розрахунків до таких декларацій.
Σ Перевищ – загальна сума перевищення податкових зобов'язань,
зазначених платником у поданих податкових деклараціях з податку, над
сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових
накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних.
Цей показник розраховується як різниця між сумами податку:
задекларованими платником в податкових деклараціях з податку з
урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до таких декларацій по
операціях з постачання товарів/послуг та отримання послуг від нерезидента,
місце постачання яких визначено на митній території України, після 01 січня
2015 року та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 розділу V
Податкового кодексу України,
та зазначеними платником податку в податкових накладних, що були
складені за операціями з постачання товарів/послуг після 01 січня 2015 року,
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунків
коригування до таких накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі
податкових накладних.
Цей показник формується на підставі даних:
податкових накладних, складених не раніше 01 січня 2015 року та
зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та розрахунків
коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному
реєстрі податкових накладних;
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податкових декларацій з податку, наданих до контролюючого органу,
починаючи з податкової звітності: за січень 2015 року – для платників
податків, що застосовують місячний звітний період; за І квартал 2015 року –
для платників податків, що застосовують квартальний звітний період, та
уточнюючих розрахунків до таких декларацій.
Реєстраційна сума обчислюватиметься автоматично та централізовано
на рівні ДФС для кожного платника податку щоразу, як відбуватиметься
зміна значення будь–якого з показників формули.
Кожен з показників реєстраційної суми обчислюватиметься
наростаючим підсумком, починаючи з 01.01.2015 протягом всього періоду
діяльності платника ПДВ до моменту анулювання його реєстрації.
Алгоритм обрахунку показників реєстраційної суми, та джерела їх
формування підлягають оприлюдненню на офіційному веб–сайті ДФС (пункт
10 Порядку № 569).
Для обчислення такої реєстраційної суми враховуються лише податкові
накладні, складені за операціями, по яких дата виникнення податкових
зобов’язань припадає на податкові періоди з 01.01.2015, розрахунки
коригування до таких податкових накладних, а також митні декларації, по
яких суми податку сплачені до бюджету, починаючи з 01.01.2015, суми
поповнення електронних рахунків з 01.01.2015, суми заявленого бюджетного
відшкодування та сума податкових зобов'язань (для формування показника
ΣПеревищ) задекларовані у складі податкових декларацій з ПДВ за звітні
податкові періоди з 01.01.2015.
Якщо сума, визначена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу
V Кодексу (реєстраційна сума), буде меншою, ніж сума податку в податковій
накладній, яку платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових
накладних, то платник повинен перерахувати потрібну суму коштів із свого
поточного рахунку на свій електронний рахунок (пункт 201.10.статті 201
розділу V Кодексу; пункт 12 Порядку № 569).
Збільшення реєстраційної суми може бути забезпечене також за
рахунок отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, та сум
ПДВ, сплачених під час ввезення товарів на митну територію України.
При обчисленні реєстраційної суми слід також враховувати, що для
операцій з отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких є
митна територія України, Законом № 1621 змінюється порядок формування
податкового кредиту.
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На відміну від діючого до кінця 2014 року порядку, починаючи з
01.01.2015 отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце
постачання яких розташоване на митній території України, отримує право на
податковий кредит за такими операціями на дату складання ним податкової
накладної за цими операціями, за умови її реєстрації в ЄРПН (пункти 198.2
статті 198 та 208.2 статті 208 розділу V Кодексу).
В зв’язку з цим необхідно враховувати, що в розділі ІІ «Податковий
кредит» податкової декларації з ПДВ за січень (І квартал) 2015 року має бути
одночасно відображений податковий кредит за операціями з отримання
послуг від нерезидента, які були здійснені в грудні (ІV кварталі 2014 року)
та в січні (І кварталі) 2015 року.
В межах системи електронного адміністрування ПДВ передбачено, що
складання та реєстрація в ЄРПН податкових накладних здійснюється
постачальником товарів/послуг та отримувачем послуг від нерезидентів,
місцем постачання яких є митна територія України. При цьому
запроваджується окремий порядок реєстрації в ЄРПН розрахунку
коригування до податкової накладної.
Так,
розрахунок
коригування,
складений
постачальником
товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику
податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
1) постачальником товарів/послуг, якщо передбачається збільшення
суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або
якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює
суму компенсації;
2) отримувачем товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми
компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого
постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування
отримувачу (покупцю).
Зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком
коригування постачальник може тільки після реєстрації цього розрахунку в
ЄРПН його отримувачем. Зменшити суму свого податкового кредиту за
таким розрахунком коригування отримувач (покупець) товарів (послуг)
зобов’язаний незалежно від факту реєстрації такого розрахунку в ЄРПН.
Розрахунки
коригування,
що
складаються
постачальником
товарів/послуг до податкових накладних, які не видаються отримувачу таких
товарів/послуг, підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником.
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Розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена
отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких
розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в ЄРПН
отримувачем (покупцем) таких послуг.
5. Податкові накладні, складені за операціями, дата виникнення
податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період до
01.01.2015, та розрахунків коригування до таких податкових накладних
Податкові накладні, складені за операціями, дата виникнення
податкових зобов’язань за якими припадає до 01.01.2015, та відповідно до
вимог Кодексу підлягають реєстрації у ЄРПН (у разі, якщо такі накладні
складені в електронній формі або якщо такі накладні відповідають вимогам
пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу у разі складання податкової
накладної у паперовому вигляді), але не були зареєстровані у ЄРПН до
01.01.2015 (термін реєстрації припадає на період з 01.01.2015 до 15.01.2015),
підлягають такій реєстрації без дотримання вимог щодо наявності
відповідної реєстраційної суми.
Розрахунки коригування, які складені до 01.01.2015 та відповідно до
вимог Кодексу підлягають реєстрації у ЄРПН але не були зареєстровані в
ЄРПН до 01.01.2015 (термін реєстрації припадає на період з 01.01.2015 до
15.01.2015), а також розрахунки коригування, складені після 01.01.2015 до
податкових накладних, складених за операціями, дата виникнення
податкових зобов’язань за якими припадає до 01.01.2015, підлягають такій
реєстрації без дотримання вимог щодо наявності відповідної реєстраційної
суми.
Такі розрахунки коригування
постачальником товарів/послуг.

підлягають

реєстрації

в

ЄРПН

Податкові накладні, складені за операціями, дата виникнення
податкових зобов’язань за якими припадає до 01.01.2015 (незалежно від
факту реєстрації їх в ЄРПН та періоду, в якому вони були включені до
податкового кредиту, а також незалежно від того чи були вони включені до
складу податкового кредиту) та розрахунки коригування до таких податкових
накладних (незалежно від дати їх складання та факту реєстрації їх в ЄРПН)
не приймають участі в обчисленні реєстраційної суми.
Податкова накладна, складена отримувачем послуг, що постачаються
нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території
України, за операціями з постачання таких послуг, дата виникнення
податкових зобов’язань припадає на грудень/ІV квартал 2014 року, сума ПДВ
якої були включені до складу податкових зобов’язань за звітний
(податковий) період грудень/ІV квартал 2014 року включається до складу
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податкового кредиту за звітний (податковий) період січень/І квартал 2015
року та не приймає участі в обчисленні реєстраційної суми.
6. Розрахунки з бюджетом
Суму податкових зобов’язань, належних до сплати в бюджет, платники
податку, як і встановлено Кодексом, визначають самостійно, виходячи з
результатів діяльності за відповідний звітний період. Така сума декларується
в податковій декларації платника ПДВ.
Якщо за результатами звітного податкового періоду платником податку
задекларовано в податковій декларації з ПДВ сума податку до сплати в
бюджет, то така сума підлягає перерахуванню до бюджету та/або на
спеціальний рахунок платника податку.
Таке перерахування здійснюється на підставі реєстру, який
автоматично формується ДФС на підставі поданих платниками податкових
декларацій з ПДВ, та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення
граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань
надсилається Казначейству.
Перерахування суми податку до бюджету та/або на спеціальні рахунки
платників податку з їх електронних рахунків здійснюється Казначейством не
пізніше останнього дня строку для самостійної сплати податкових
зобов’язань, в межах залишку таких коштів на електронних рахунках (пункт
21 Порядку №569).
У випадку недостатності коштів на рахунку платника у системі
електронного адміністрування податку для сплати до бюджету узгоджених
податкових зобов'язань та/або для перерахування на спеціальний рахунок
платник повинен у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати
платником податкових зобов’язань, перерахувати з власного поточного
рахунку на свій електронний рахунок кошти в недостатніх сумах.
Якщо платник у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати
платником податкових зобов’язань, не забезпечив наявність на його
електронному рахунку коштів для сплати узгоджених податкових
зобов'язань/перерахування на спеціальний рахунок, Казначейством
виконання реєстрів, надісланих ДФС, здійснюється в межах залишку коштів
на рахунку в системі електронного адміністрування податку. Невиконаний
(не сплачений) по такому реєстру залишок узгоджених податкових
зобов’язань платника обліковується Казначейством до повного виконання
шляхом перерахування до бюджету/спеціального рахунку коштів, що
перераховуються платником з власного поточного рахунку на його
електронний рахунок (пункт 22 Порядку № 569).
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Пунктом 25 Порядку № 569 встановлено, що розрахунки з бюджетом у
зв’язку з поданням уточнюючих розрахунків, сплата податкових зобов’язань,
визначених контролюючим органом, та сплата штрафних санкцій і пені
здійснюються платником податку до бюджету не з електронного рахунку, а з
власного поточного рахунку.
Тобто з електронного рахунку погашаються суми податкових
зобов’язань, задекларованих платником податку в податкових деклараціях з
ПДВ за звітні (податкові) періоди з 01.01.2015, а суми податкових
зобов’язань з ПДВ, які платник визначив в уточнюючих розрахунках до
податкових декларацій з ПДВ, суми ПДВ, донараховані платнику
контролюючим органом за результатами перевірок, суми штрафів та пені
сплачуються не з електронного рахунка платника, а з його поточного
рахунка.
Пунктами 26 та 27 Порядку № 569 встановлено правила повернення
помилково та/або надміру зарахованих до бюджету коштів з електронного
рахунку платника на його поточний рахунок у порядку, визначеному статтею
43 розділу ІІ Кодексу, в тому числі і у разі анулювання реєстрації платника
податку.
Таке повернення здійснюється за умови подання платником податків
заяви у довільній формі протягом 1095 днів від дня виникнення помилково
та/або надміру сплаченої суми, в якій має бути вказано поточний рахунок
платника податків в установі банку, на який необхідно повернути такі суми з
бюджету. Повернення таких сум здійснюється без використання
електронного рахунка.
7. Спеціальний режим оподаткування у сільському господарстві
Платникам податку, які застосовують спецрежим, в системі
електронного адміністрування податку відкривається єдиний електронний
рахунок для обліку сум податку як в межах діяльності, визначеної статтею
209 Кодексу, так і у межах іншої діяльності.
Такі платники реєструють в ЄРПН всі податкові накладні: як ті, що
складені на операції з постачання товарів (послуг) в межах спецрежиму, так і
ті, що складені у зв’язку з здійсненням інших операцій з постачання.
Платники податку – суб’єкти спеціального режиму оподаткування
повинні враховувати, що для реєстрації в ЄРПН всіх складених ними
податкових накладних та розрахунків коригування як у зв’язку з постачанням
товарів (послуг) в межах спецрежиму, так і у зв’язку з іншими операціями з
постачання, здійснюється єдиний розрахунок реєстраційної суми (за
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формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу та пунктом 9
Порядку №569).
У випадку якщо платником податку, який застосовує спецрежим, за
результатами звітного періоду задекларовано суми податку, які підлягають
сплаті як до бюджету так і на його спеціальний рахунок, кошти з його
електронного рахунку у першу чергу перераховуються до бюджету, а у разі
повного розрахунку з бюджетом – на спеціальний рахунок такого платника
(пункт 22 Порядку № 569).
Таке перерахування здійснюється на підставі реєстру, який
автоматично формується ДФС на підставі поданих платниками податкових
декларацій з ПДВ, та не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення
граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань
надсилається Казначейству. Перерахування суми податку до бюджету та/або
на спеціальні рахунки платників податку з їх електронних рахунків
здійснюється Казначейством не пізніше останнього дня строку для
самостійної сплати податкових зобов’язань, в межах залишку таких коштів
на електронних рахунках (пункт 21 Порядку №569).
Зазначене правило стосується також і платників податку –
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які відповідають
критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але не
зареєструвалися як суб’єкти спеціального режиму оподаткування.
Для забезпечення в умовах дії системи електронного адміністрування
ПДВ спрямування сум ПДВ на підтримку власного виробництва суб’єкти
спецрежиму – платники ПДВ повинні надати контролюючому органу за
місцем своєї реєстрації платником ПДВ інформацію щодо даних реквізитів
поточного рахунку, на який має бути перерахована відповідна сума з
електронного рахунка такого платника, та актуалізувати такі дані у разі зміни
реквізитів поточного рахунка.
8. Від’ємне значення і залишок бюджетного відшкодування
Від’ємне значення ПДВ, яке виникло у платника податку в звітних
періодах до 01.01.2015, участі в обчисленні реєстраційної суми не
прийматиме.
Розділом ІІ Закону № 1621 визначено, що від’ємне значення суми,
розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 Кодексу, та залишок
від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного
відшкодування, задекларовані до 1 січня 2015 року, обліковуються у порядку,
затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну політику.
98

Облік такого від’ємного значення здійснюватиметься в податковій
декларації ПДВ. Проектом нової форми декларації з ПДВ для такого обліку
передбачено окремий розділ та додаток.
З 01.01.2015 суми бюджетного відшкодування, задекларовані в
деклараціях за звітні (податкові) періоди до 1 січня 2015 року, підлягають
відшкодуванню у порядку, встановленому відповідно до статті 200
Податкового кодексу України у редакції, що діяла станом на 31 грудня 2014
року, тобто залишок непогашеного від’ємного значення станом на 01.01.2015
не анулюється, обліковується окремо у складі податкової декларації з ПДВ за
звітні періоди після 01.01.2015 та відшкодовуються платникам у
автоматичному або звичайному режимі за правилами та у терміни, що
передбачені Кодексом станом на 31.12.2014.
Суми бюджетного відшкодування, задекларовані в звітних періодах
після 1 січня 2015 року, повертатимуться платникам і в звичайному і в
автоматичному режимі. При цьому спрямування бюджетного відшкодування
ПДВ в рахунок погашення податкових зобов’язань майбутніх періодів
скасовується. Після 1 січня 2015 року бюджетне відшкодування ПДВ буде
здійснюватись виключно коштами на поточний рахунок платника.
Одночасно інформуємо, що з 01.01.2015 відповідно до вимог статті 200
Кодексу (з урахуванням змін, внесених Законами №1621 та №1690)
бюджетне відшкодування платникам податку здійснюватиметься на місяць
раніше ніж зараз (Територіальні органи ДФС у Львівській області
(http://lv.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/175173.html). – 2014. – 05.12).
***
Платники єдиного податку можуть надавати послуги Інтернет –
зв’язку, телебачення та здійснювати кур’єрську діяльність
Фізичні особи – підприємці, які здійснюють кур’єрську діяльність та
надають послуги Інтернет – зв’язку, можуть бути платниками єдиного
податку.
Фізичні особи – підприємці, які надають послуги телебачення, повинні
мати відповідні ліцензії і не можуть бути платниками єдиного податку.
Відповідно до пп.8 пп. 291.5.1 п.291.5 ст.291 Податкового кодексу
України від 02 грудня 2010 року № 2755–VI із змінами і доповненнями не
можуть бути платниками єдиного податку фізичні особи – підприємці, які
здійснюють діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності)
та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню).
Отже, фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність з надання
кур’єрських послуг, можуть бути платниками єдиного податку.
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Згідно Закону України від 21.12.1993 року № 3759 «Про телебачення і
радіомовлення» телебачення – виробництво аудіовізуальних програм та
передач або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних
програм та передач і їх поширення незалежно від технічних засобів
розповсюдження. Відповідно до Закону № 3759 мовлення підлягає
ліцензуванню.
Таким чином, діяльність у сфері телебачення здійснюється на підставі
ліцензії на мовлення і відповідно не може здійснюватися платниками єдиного
податку.
Згідно зі ст.1 Закону України від 18.11.2003 № 1280–IV «Про
телекомунікації» Інтернет – всесвітня інформаційна система загального
доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується
на Інтернет – протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Відповідно до п.1 ст.42 Закону № 1280 діяльність у сфері
телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за
наявності відповідних ліцензій та/або дозволів. Частиною 7 ст.42 Закону №
1280 визначений вичерпний перелік видів діяльності у сфері
телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню.
Термін «послуга Інтернет – зв’язку» законодавством не визначено,
водночас, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №
295, встановлено, що послуга з доступу до Інтернету – це забезпечення
можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом.
Оскільки вид діяльності з надання послуг доступу до Інтернету не
входить до переліку видів діяльності, що підлягає ліцензуванню,
визначеному ч.7 ст.42 Закону № 1280, необхідність отримання ліцензії на
вказаний вид діяльності відсутня. Прес–служба ГУ ДФС у Волинській
області
(Територіальні органи ДФС у Волинській області
(http://vl.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174325.html). – 2014. – 28.11).
***
Припинення підприємницької діяльності не означає зняття з обліку
в податковій службі
У разі надходження від державного реєстратора повідомлення про
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру платник єдиного внеску
(фізична особа – підприємець) знімається з обліку після проведення
перевірки (у разі її проведення) та здійснення остаточного розрахунку зі
сплати єдиного внеску.
Законом України від 13 травня 2014 року № 1258–VII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
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підприємців за заявницьким принципом» внесено зміни до Закону України
від 8 липня 2010 року № 2464–VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та
доповненнями.
Даним законом передбачено, що зняття з обліку платників єдиного
внеску – фізичних осіб – підприємців, здійснюється контролюючими
органами на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок
платників та проведення остаточного розрахунку (абз. 7 частини 1 ст. 5
Закону № 2464).
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця така фізична особа користується правами,
виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника
єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною
особою – підприємцем (частини 4 ст. 6 Закону № 2464).
При цьому, останнім звітним періодом є період з дня закінчення
попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності такої фізичної особи (частина 8 ст. 9 Закону №
2464).
Платник єдиного внеску (фізична особа – підприємець) знімається з
обліку після проведення перевірки (у разі її проведення) та здійснення
остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску.
До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням
дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису
до реєстру страхувальників. Прес–служба ГУ ДФС у Волинській області
(Територіальні
органи
ДФС
у
Волинській
області
(http://vl.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174152.html). – 2014. – 27.11).
***
Що повинен містити товарний чек
Порядок оформлення розрахункових документів при проведенні
розрахункових операцій за готівку в сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг визначено Законом України від 6 липня 1995 року №265 «Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг». При цьому законодавчо визначено
випадки звільнення продавця від обов’язкового надання покупцю складених
за встановленою формою фіскальних чеків, надрукованих реєстратором
розрахункових операцій, або розрахункових квитанцій, заповнених вручну.
В той же час п. 15 ст. 3 Закону №265 передбачено, що чеки, накладні та
інші письмові документи, які засвідчують передачу права власності на товари
або послуги від продавця до покупця, повинні видаватись покупцю таких
товарів або послуг на його вимогу. Тобто такі документи видаються за
вимогою покупця.
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Таким чином, оформлення розрахункових операцій з використанням
товарних чеків у випадках, передбачених Законом №265, є правомірним.
Разом з тим, якщо форма та зміст фіскального чека, розрахункової
квитанції та інших розрахункових документів, надання покупцю яких є
обов’язковим, визначена п.п. 3.2 п. 3 наказу Державної податкової
адміністрації України від 01.12.2000 №614 «Про затвердження нормативно–
правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг», то форма та зміст товарного чека на теперішній час законодавчо не
визначена. Таким чином, суб’єкти господарювання можуть видавати товарні
чеки довільної форми.
Разом з тим, виходячи із змісту Закону України від 12.05.1991 №1023–
XII «Про захист прав споживачів», а також визначення Законом №265
терміна розрахункові документи, до яких відносяться товарні чеки, товарний
чек повинен містити напис «Товарний чек» та за змістом відповідати
вимогам п.п. 3.2 п. 3 наказу №614 за виключенням зазначення в ньому
фіскального номера реєстратора розрахункових операцій, напису
«Фіскальний чек» (Територіальні органи ДФС у м. Києві
(http://kyiv.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174387.html). – 2014. – 28.11).
***
Фізичні особи–підприємці, які обрали спрощену систему
оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо вони є
пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону
пенсію або соціальну допомогу
Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за
умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Така норма передбачена частиною 4 ст. 4 Закону
України від 08.07.2010 р. № 2464–VI «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Водночас згідно з п. 2 частини 1 ст. 4 вищезгаданого Закону
працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в
інших юридичних особах, утворених відповідно до законодавства України,
незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання є
платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. Відділ комунікацій Головного управління ДФС у
Тернопільській області (Територіальні органи ДФС у Тернопільській
області (http://tr.sfs.gov.ua/media–ark/news–ark/174347.html). – 2014. –
28.11).
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