Максимальні величини бази для
розрахунку
єдиного
соціального внеску в 2011
році
Єдиний внесок обчислюють у межах максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску, яка дорівнює 15 прожитковим
мінімумам для працездатних осіб (ч. 3 ст. 7 і п. 4 ч. 1 ст. 1
Закону № 2464, до 01.10.2011р.) Разом з тим розмір єдиного
внеску не має бути меншим від мінімального страхового внеску,
встановленого виходячи з мінімальної заробітної плати, що діє
в місяці, за який нараховують заробітну плату (дохід) (п. 5 ч.
1 ст. 1 цього Закону).
З 01.10.2011 року набирають чинність положення Закону від
08.07.2011 р. № 3668-VI “Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи”, якими збільшено
максимальну величину бази нарахування єдиного внеску до 17
прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Департамент податкового аутсорсингу,
Компанія “Вікторія”

Самые
законы

абсурдные

мировые

Скорее всего, причина, по которой все эти законы и запреты все
еще существуют, в том, что ни у кого не доходят руки их
изменить. Однако они вполне стоят того, чтобы над ними
посмеяться и поразмышлять, откуда они могли взяться. Вот что
происходит, когда власть закона оказывается не в тех руках.

Франция

Незаконно называть свинью Наполеоном.

Между 8 и 20 часами 70% радиовещания
произведения французских композиторов.

должны

Незаконно продавать кукол с нечеловеческими лицами.

Сингапур

занимать

Строго запрещается мусорить. Если вас на этом поймали, штраф
составит несколько тысяч долларов США, часы принудительных
социальных работ и ваше фото в местных новостях.

Незаконно иметь при себе Библию или говорить об Иисусе.

Великобритания

Запрещается умирать в здании парламента. Причина в том, что
тот, кто умирает там, автоматически удостаивается королевских
похорон.

Голова

любого

мертвого

кита,

найденного

на

британском

побережье, является собственностью короля, а хвост — королевы
(его кости использовались для корсета).

В г. Йорк разрешается убить шотландца в стенах старого города,
однако только если он имеет при себе лук и стрелы.

Австралия

Хотя детям нельзя покупать сигареты, презервативы
алкоголь, им разрешается всем этим пользоваться.

или

Запрещается носить черную одежду, войлочную обувь и наносить
черный блеск для обуви на лицо, гуляя по улицам. Эти предметы

ассоциируются с ворами-домушниками.

Незаконно одеваться как Бэтмен.

Финляндия

Дональд Дак был однажды запрещен, так как на нем нет штанов.

США

Импотенция является основанием для получения развода в 24
штатах.

В штате Иллинойс запрещено говорить на английском. Официальным
языком считается американский.

В Оксфорде, штат Огайо, женщинам запрещено раздеваться перед
изображением мужчины.

В 1950-х гг. в штате Индиана было запрещено все, что имело
отношение к Робину Гуду. Изъятие средств у богатых и передача
их бедным считалась коммунистической идеологией.

Таиланд

Выбросив жевательную резинку на тротуар, вы заплатите штраф в
600 у.е.

Запрещено покидать дом, не надев нижнее белье.

Перед началом киносеанса
национального гимна.

Надеемся, этот
голосовать!

список

нужно

законов
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людям

исполнения

мотивации

Источник: www.divinecaroline.com

Юридические лица не могут
сдавать
в
аренду
ОС
на
упрощенке?
Вот такое определение возникло у налоговиков из анализа пп.
291.5.4. Налогового кодекса Украины, согласно которого
лизинговые компании не имеют право на применение упрощенной
системы налогообложения.
То, что лизинговая компания – это любое юрлицо, сдающее в
аренду основные средства, вытекает, по мнению налоговой, из

Приказа Госкомстата № 96 от 18.04.2005г:
«Лізингова компанія – юридична особа, яка передає право
володіння і користування неспоживною річчю (предметом
лізингу), визначеною індивідуальними ознаками та віднесеною
згідно з законодавством до основних фондів, фізичній або
юридичній особі (лізингоодержувачу) відповідно до договору
лізингу (23, ст. 3, 4).»

В то же время понятие лизинга определено также пп. 14.1.97
НКУ, согласно которого:
«лізингова (орендна) операція – господарська операція (крім
операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших
транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи
(орендодавця), що передбачає надання основних фондів у
користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за
плату та на визначений строк.
Лізингові

(орендні)

операції

здійснюються

у

вигляді

оперативного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди),
зворотного лізингу (оренди), оренди житла з викупом, оренди
земельних ділянок та оренди будівель, у тому числі житлових
приміщень.»

Таким образом, существует реальная проблема для юрлиц, которые
сдают в аренду основные средства, что определяет
дополнительную необходимость налогового планирования.

Задорожний Роман,
генеральный директор

Универсальной юридически-финансовой
компании “ВИКТОРИЯ”

20-ОПП. Що це і з чим це їсти
Перш за все слід відзначити, що нормативне поле, яке
визначає обов’язок подання ф. 20-ОПП, далеко не є чітким.
Розпливчасті визначення в Податковому кодексі та в
підзаконних актах, неоднозначні роз’яснення податкових органів
дають грунт лише для хвилювань бухгалтерам та керівникам
юридичних осіб, підприємцям.
Саме тому в цій статті намагатимемось (наскільки це
можливо) розставити крапки над «і».

Загальне коло питань, які вимагають відповіді, є:
______________________________________________________________
____
1) про що йдеться в повідомленні за ф. 20-ОПП?
2) на кого розповсюджується вимога подання ф. 20-ОПП?
3) коли потрібно подавати ф. 20-ОПП?
4) куди слід подавати ф. 20-ОПП?
5)
яка передбачена відповідальність за
порядку подання ф. 20-ОПП?
__________________________________________________________________

порушення

Наші відповіді наступні:
1)
Згідно п. 8.2 Порядку обліку платників податків і
зборів №979 від 22.12.2010р. (зареєстрованого в Мін’юсті
30.12.2010р. за №
1439/18734, далі – Порядок), платник
податків зобов’язаний інформувати податковий орган про:
«Об’єкт оподаткування. Об’єктами оподаткування і
об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням або через які
провадиться діяльність (далі – об’єкти оподаткування),
є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків
виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.
Такі об’єкти за кожним видом податку та збору
визначаються згідно з відповідними розділами
Податкового кодексу України.»
Якщо узагальнити вище смутновикладене до вигляду,
доступного для загального розуміння, то можна сказати, що ф.
20-ОПП стосується інформування податкового органу про власні
«дохідні об’єкти».
Наприклад: інформувати потрібно про
відкритий новий магазин або виробничий підрозділ. Такі
«дохідні об’єкти» повинні володіти як матеріальною формою, так
і мати зв’язок з діями, наприклад – отриманням доходу.
Саме так це розуміють і ДПС, – в
рекомендованому довіднику типів об’єктів
оподаткування є різноманітні типи
об’єктів, про які податківці хотіли б
отримати інформацію від платників
податків.

Згідно вказаного переліку, «дохідними об’єктами» в

розумінні податкових органів є як магазини, склади, автобуси з
автобусними станціями, контейнери, так і крематорії та
кладовища, а також стриптиз-бари та митниці.

Таким чином, ф. 20-ОПП мала б (за розумінням податківців)
відображати фотографію поточного стану активів платника
податків: як власні, так і орендовані (отримані в
користування) основні засоби та їх складові (будівлі, споруди,
земельні ділянки транспорт тощо) призначені для використання в
господарській діяльності.

Проте, слід кинути сюди свою ложку дьогтю. Адже на відміну
від вимог податківців, Податковий кодекс вимагає інформувати
не щодо всього і вся, а лише щодо об’єктів оподаткування
(майна та дій), визначених згідно відповідного розділу
Податкового кодексу.
З цього випливає, що податківці, перш ніж визначати
довідник об’єктів оподаткування, мали б дати відповідь на
запитання – в яких розділах Податкового кодексу йдеться про
майно та дії, які могли б визначатись об’єктами оподаткування.
На нашу думку, – ідеально це:
– транспортні засоби (оскільки є збір за першу
реєстрацію транспортного засобу);
– земельні ділянки (оскільки є плата за землю).
Вважаємо, що такий підхід визначення об’єктів оподаткування
слід використовувати при оскарженні штрафних санкцій,
накладених на суб’єктів господарювання за «порушення» порядку
подання Ф.20- ОПП.

______________________________________________________________

____

2)
Подання ф. 20-ОПП розповсюджується на всіх платників
податків, – юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх
відокремлені підрозділи та постійні представництва
нерезидентів, а також самозайнятих осіб (п. 1.5. Порядку).
Це значить, що не тільки юридичні особи, їх
відокремлені підрозділи, але й підприємці та
самозайняті особи – такі як адвокати,
нотаріуси тощо мають обов’язок подання ф. 20ОПП;
______________________________________________________________
____

3)

Ф. 20-ОПП подається в двох випадках:

3.1. на протязі 10 робочих днів після його реєстрації,
створення чи відкриття (п. 8.4. Порядку).
Це значить, що інформуванню здійснюється не щодо
будь-яких об’єктів, а лише щодо тих, що:
(а) можуть бути зареєстрованими за платником
податків – наприклад, автомобіль (реєстрація ДАІ),
земельна ділянка – після реєстрації прав власності
тощо або
(б) можуть бути створені платником податків –
наприклад, побудова будівлі, споруди (як-то
створення радіо передавальної (трансляційної) вишки
тощо) та ін. або
(в) можуть бути створені платником податків –
наприклад, відкриття закладу торгівлі, громадського

харчування, послуг, виробничого цеху чи будь-якого
іншого відокремленого підрозділу тощо.
3.2. Ф. 20-ОПП слід подати також у випадку зміни
відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу,
найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування
(п. 8.5 Порядку). Граничного терміну (строку) подання
інформації щодо цього випадку не встановлено.
______________________________________________________________
____

4)

Ф. 20-ОПП подається до органу державної податкової

служби за місцезнаходженням такого об’єкта (п. 8.4. Порядку).
Це значить, що:
(а) якщо об’єкт оподаткування знаходиться в іншому
територіально-адміністративному районі, ніж сам
платник податків, то перед поданням ф. 20-ОПП платнику
податку слід стати на облік до органу податкової
служи, в компетенції якої є відповідний територіальноадміністративний район за місцезнаходженням об’єкту
оподаткування.
______________________________________________________________
____

5)
Податковий кодекс України містить наступну норму, що
визначає відповідальність за неналежне подання Ф. 20-ОПП:
«Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік
(реєстрації) в органах державної
податкової служби
117.1. Неподання у строки та у випадках, передбачених цим

Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у
відповідному органі державної податкової служби, реєстрації
змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх
облікових даних, неподання виправлених документів для взяття
на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному
обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за
ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової
звітності, відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, –
тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у
розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені
підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за
нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання
договору про спільну діяльність, – 510 гривень».

Це значить, що:
(а) відповідальність передбачена не тільки за
неподання ф.20-ОПП, але й за подання з помилками, або
не в повному обсязі;
(б) відповідальність передбачена за порушення строків,
передбачених Кодексом (нагадаємо, що строки подання
20-ОПП передбачені не Кодексом, а порядком, що
визначає високу імовірність щодо
застосованої відповідальності);

оскарження

(в) відповідальність – не передбачена до посадових
осіб суб’єкта господарювання;
(г) слід мати на увазі, що згідно з Підрозділом 10.
ПКУ є певні звільнення для відповідальності:
«7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства за
період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у
розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.»
А також:

«
6. Не
застосовуються
фінансові санкції до платників
податку на прибуток підприємств та платників податків, що
перейшли
на загальну
систему
оподаткування,
за
порушення
податкового законодавства
за
наслідками
діяльності у другому – четвертому календарних кварталах 2011
року.»
______________________________________________________________
____

Завантажити (переглянути) Документи:

Форма 20-ОПП
Довідник об’єктів оподаткування
Порядок обліку платників податків і зборів

Роман Задорожній,
Генеральний директор Універсальної
правночо-фінансової аутсорсингової компанії “ВІКТОРІЯ”

Якщо Вам цікава фахова,
приєднуйтесь до нас в fb

неупереджена

бізнес-інформація,

З
1
січня
2012
року
підприємцям доведеться знати
два КВЕДи
При реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця
обов’язковою умовою є визначення приоритетних видів
економічної діяльності, котрими буде займатись суб’єкт
господарювання.
Слід зазначити, що з 1 січня 2012 року діятиме новий КВЕД
(завантажити його можна за цим посиланням).
Проте, коди КВЕД слід враховувати не тільки при реєстрації,
але й у випадку переходу суб’єкта господарювання на спрощену
систему оподаткування, як того вимагає п. 298.3 ПКУ.
В той же час, в вищезазначеному пункті вимагається зазначати
види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005 (
va375202-05 ), тобто – згідно не чинного з 1.01.2012р.
нормативного акту.
Зазначений недолік законодавства слід врахувати тим суб’єктам,
що мають намір застосовувати спрощену систему оподаткування.

Прес-служба Компанії “Вікторія”, ТОВ

10 грудня – День прав людини
День прав людини – міжнародне свято, що відзначається 10
грудня за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи
річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини в
1948 році.
До поняття «Права людини» людство прийшло не відразу Вперше
про права особистості заговорили французькі просвітителі
Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два сторіччя, перш
ніж людство дозріло до поняття і прийняття загального кодексу
прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй
прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права
особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність
всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту
недоторканність, свободу совісті та інші). У Декларації
заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать
від їх особових відмінностей і від різниці в політичних
системах їх країн. Декларація не носить обов’язкового
характеру. В основу документа були покладені всі напрацювання
людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це
був перший досвід колективної розробки універсального
документа з прав людини.
Багато країн включають основні положення Декларації в своє
базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в
основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини,
укладених з 1948 року. Найбільш широкими обов’язковими угодами
з прав людини, укладеними під егідою ООН, є Міжнародний пакт
про цивільні і політичні права і Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, підписані 16 грудня
1966 року. За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і
договорів з прав людини спостерігає Верховний Комісаріат ООН з

прав людини. Верховний комісар відряджає своїх посланців в
різні країни світу для складання звітів про дотримання прав
людини на місцях. Якщо права не дотримуються, то в справу
вступають трибунали.

Джерело

Реєструйте бази персональних
даних!
З 1 січня 2012 року вводиться відповідальність за недотримання
законодавства про захист персональних даних. Компанія
“Вікторія”, ТОВ рекомендує всім юридичним особам та
підприємцям-фізичним особам зареєструвати наявність такої бази
та пропонує переглянути відеоролик колег.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3Q6DfOSdUpU&feature=fe
edu[/youtube]

Спрощена
система
оподаткування: 2011 vs 2012
рр. Принципова різниця
Пропонуємо до уваги узагальнену таблицю для порівняння умов
чинної спрощеної системи, з запропонованими змінами до

Податкового кодексу – з 1 січня 2012 року (про позитив і
негатив говорилось також в попередній статті)
Узагальнююча порівняльна таблиця щодо спрощеної
оподаткування для фізичних осіб-підприємців

системи

Відповідно до
Відповідно до Закону Про внесення змін до
указу
Податкового кодексу України та деяких інших
Президента№746/99
законодавчих актів України щодо спрощеної
від 28.06.1999р. системи оподаткування, обліку та звітності від
Розподілу не
04.11.2011р. №4014-IV. Платники єдиного
було.
податку будуть поділятись на 4 групи четверта
група виключно для юридичних осіб!
1 група
Граничний обсяг
доходу за рік
Можливість
використання
найманих
працівників
Податковий звітній
період

500000,00грн.

150000,00грн.

Не більше 10 осіб
Не можуть
включаючи членів використовувати.
сімей.
Календарний
квартал.

Календарний рік.

2 група

3 група

1000000,00грн. 3000000,00грн.
Не більше 10
осіб
одночасно.

Не більше 20
осіб
одночасно.

Календарний
квартал.

Календарний
квартал.

Строки подання
До 5 числа місяця 60 календарних 40 календарних 40 календарних
декларацій(звітів)
наступним за
днів, наступних
днів,
днів,
звітнім періодом.
за звітним
наступних за
наступних за
періодом.
звітним
звітним
періодом.
періодом.
Ставки єдиного
податку

Порядок та строки
сплати єдиного
податку

Від 20,00грн. до
200,00грн.

Від 1% до 10%
розміру
мінімальної
заробітної
плати.

Від 2% до 20% Для платників
розміру
ПДВ 3% від
мінімальної
доходу.Для не
заробітної
платників ПДВ
плати.
5% від доходу.

Авансом на перед Авансові внески
Авансові
Протягом
щомісяця не
не пізніше 20
внески не
десяти
пізніше 20 числа числа (включно)
пізніше 20
календарних
поточного місяця
поточного
числа
днів після
за наступний
місяця. Можна
(включно)
граничного
місяць.
сплатити авансом
поточного
строку подання
за весь рік
місяця. Можна
податкової
сплатити
декларації за
авансом за
податковий
весь рік
(звітний)
квартал.

Види діяльності

Будь які види,
– роздрібний
окрім заборонених продаж товарів з
для спрощеної
торговельних
системи.
місць на ринках.
та/або
– господарська
діяльність з
надання
побутових послуг
населенню.

– надання
Будь які види,
послуг, у тому
окрім
числі
заборонених
побутових,
для спрощеної
платникам
системи.
єдиного
податку та/або
населенню.
– виробництво
та/або продаж
товарів.
– діяльність у
сфері
ресторанного
господарства.

Право на свідоцтво
платника ПДВ

Не мають права.

Не мають права.

Не мають
права.

Мають право у
разі обрання
ставки 3% та
якщо
відповідають
критеріям
п.181.1 ПКУ.

Віднесення витрат
до складу валових
для платників
податку на
прибуток

Не відносяться.

Умовно
дозволено.

Умовно
дозволено.

Дозволено.

Ведення обліку

Книга обліку
доходів та витрат
по формі №10
затверджена
додатком 10
інструкції №2 про
оподаткування
доходів фізичних
осіб від зайняття
підприємницькою
діяльністю.

Книга обліку
доходів, яка
затверджується
Міністерством
Фінансів

Книга обліку
доходів, яка
затверджується
Міністерством
Фінансів

Для
неплатників
ПДВ – книга
обліку
доходів, яка
затверджується
Міністерством
фінансів.
Для платників
ПДВ – облік
доходів та
витрат за
формою та в
порядку,
встановленому
Міністерством
фінансів.

Порядок
розрахунків

Будь-яка форма
розрахунку

Готівковий
та/або
безготівковий.

Готівковий
Готівковий
та/або
та/або
безготівковий. безготівковий.

Застосування РРО

Не застосовують. Не застосовують.

Не
застосовують.

Не
застосовують.

Спрощена
система
оподаткування для підприємців
в 2012 році
Компанією “Вікторія”, ТОВ 28 листопада 2011 року організовано
проведення семінару щодо змін в порядку застосування спрощеної
системи оподаткування і звітності фізичними особами –
підприємцями в 2012 році.
Семінар проведено за участю
начальника відділу роз’яснення ДПА в Чернівецькій області
Залуцької Н.Д., генерального директора Компанії “Вікторія”,
ТОВ – Задорожнього Р.Г., директора Департаменту аудиту
Компанії “Вікторія”, ТОВ Барабанової Н.О. та директора
Департаменту юридичних та корпоративних послуг Компанії
“Вікторія”, ТОВ – Зайцевої О.О.
Зокрема, відзначно наступне:
Починаючи з 1 січня 2012 року набирають чинності норми Закону
N4014-VI від 4 листопада 2011 року, яким запроваджуються
кардинальні зміни в частині застосування спрощеної системи
оподаткування (далі – Закон N4014-VI). Основні нововведення
для підприємців-фізичних осіб, бажаючих застосовувати спрощену
систему оподаткування, можна поділити на дві категорії –
позитивні і негативні.

Позитивні норми та положення:

1. Частково зняте обмеження для віднесення на витрати вартості
придбання у платника єдиного податку товарів (робіт, послуг) у
контрагентів – платників податків на загальній системі.
Одночасно запроваджено для таких контрагентів додаткову форму
звітності, в якій щодо придбання (продажу) – контрагенти
будуть надавати інформацію про підприємців-платників єдиного
податку в податкові органи;
2. Свідоцтво платника єдиного податку запроваджується
безстроково (дійсне до переходу на загальну систему, або
анулювання, чи припинення діяльності);
3. Скасовано обов’язок доплати 50% податку за найманих
працівників;
4. Збільшено поріг доходів для застосування спрощеної системи:
до 150.000 грн. для І групи, до 1.000.000 грн. – для ІІ групи
та до 3.000.000 грн. для ІІІ групи.
5. Для ІІІ групи також збільшено поріг для кількості осіб, що
можуть перебувати у трудових відносинах (до 20 чол.);
6. До доходу підприємця-платника єдиного податку не
включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у
вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і
відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого
та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній
особі та використовується в її господарській діяльності;
7. Платники єдиного податку-фізичні особи звільняються від
обов’язку застосування РРО; звільняються від плати за землю,
що використовується у господарській діяльності, від сплати
збору на розвиток хмелярства та садівництва;
8. Дозволено торгувати ПММ в роздріб ємностями до 20 літрів
(раніше заборонено), та дозволений продаж пива, столових вин;
9. Ставки на наступний рік для платників єдиного податкуфізичних осіб, віднесених до І та ІІ групи, не можуть

встановлюватись відповідними радами пізніше чим 15 липня
поточного року;
10. Ставки податку для ІІІ групи підприємців є значно нижчими
від ставок, що застосовуються для оподаткування доходів
фізичних осіб на загальній системі оподаткування;
11. Для підприємців-платників єдиного податку І та ІІ групи,
що не використовують найманих працівників надається право на
звільнення від сплати єдиного податку на один календарний
місяць відпустки та на час хвороби, що перевищує 30 днів і
підтверджується листками непрацездатності – за заявою
довільної форми;
12. Посередники (крім ріелторів) – у разі надання послуг,
виконання робіт за договорами доручення, транспортного
експедирування або за агентськими договорами доходом
визначають дохід для оподаткування, як суму отриманої
винагороди повіреного (агента);
13. Для підприємців-платників єдиного податку І та ІІ групи,
застосовується спрощена форма ведення книги обліку доходів –
по підсумку за день діяльності (а не поопераційно, як
вимагалось зачасти раніше);
14.

На

податкові

органи

покладено

обов’язок

видавати

новоствореним суб’єктам підприємницької діяльності свідоцтво
платника єдиного податку в день подачі заяви на застосування
спрощеної системи оподаткування;
15. Заява на застосування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності в 2012 році подається підприємцями не
пізніше 25 січня 2012 року. До отримання свідоцтв нового
зразка діють старі свідоцтва платників єдиного податку та
патенти про сплату фіксованого податку, але не пізніше чим до
1 червня 2012 року.

Негативні положення:

1. Зміни до спрощеної системи запроваджуються в надзвичайно
короткі строки, – адже Закон N4014-VI офіційно опубліковано
тільки 24 листопада 2011 року. Така практика є порушенням
принципів стабільності, за пп. 4.1.9 Податкового кодексу
«зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть
вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового
бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та
ставки». Підприємці поділені на групи, обсяг Закону 4014-VI в
кілька разів більший ніж Указ Президента «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності» та складніший для
розуміння;
2. Для підприємців, які торгували на ринках і сплачували
фіксований податок (шляхом придбання патенту) запроваджується
(а) обов’язок ведення обліку доходів (раніше – були звільненні
від такого обов’язку); (б) як альтернатива – змінюється
(збільшується) ставка податку до 10% мінімальної зарплати (за
відсутності найманих працівників), або до 20% від мін.
зарплати (за наявності найманих працівників); (в) відміняється
право придбавати патент у будь-який місяць, замість цього –
альтернатива – застосовувати спрощену систему оподаткування
безперервно з правом на відмову (перехід на загальну систему)
– один раз на рік; (г) застосовується відповідальність за
несвоєчасне подання звітності по підсумках року – 170 грн.
(ст. 120 ПКУ); (д) запроваджена відповідальність за
несвоєчасність сплати авансової суми єдиного податку – 50%
ставки за кожне порушення (ст. 122 ПКУ); (е) відсутня
можливість найму працівників для групи І (ставка податку до
10% мінімальної зарплати, за доходу до 150.000 грн.);
3. Для підприємців – платників єдиного податку, які займались
торгівельною діяльністю (за винятком зазначених в п. 2, вище)
(а) застосовується відповідальність за несвоєчасне подання
звітності по підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ,

повторно – 1020 грн.); (б) запроваджена відповідальність за
несвоєчасність сплати авансової суми єдиного податку – 50%
ставки за кожне порушення (ст. 122 ПКУ); (в) звужено перелік
алкогольних напоїв, якими можна торгувати на спрощеній системі
оподаткування – до пива і столових вин (в той же час, згідно
норм Указу заборона обмежувалась виключно лікеро-горілчаними
напоями) (г) заборонено на спрощеній системі оподаткування
здійснювати діяльність з продажу предметів мистецтва та
антикваріату;
4. Для підприємців-платників єдиного податку, які займались
громадським харчуванням, пропонується (а) альтернативне
спрощене оподаткування з застосуванням ставки 20% від мін.
зарплати або 5% від доходу (ІІ або ІІІ група). Проте,
застосовувати фіксовану ставку допустимо виключно у разі
діяльності у сфері ресторанного господарства – тобто: через
фабрики-кухні, фабрики-заготівельні,ресторани, бари, кафе,
їдальні, закусочні, буфети, магазини кулінарних виробів,
кафетерії, ресторани, бари. Таким чином, якщо підприємціспрощенці здійснюють діяльність в сфері громадського
харчування через малі архітектурні форми, що не відносяться за
типом до закладів ресторанного господарства – передбачається
оподаткування за ставкою 5% від доходу; (б) застосовується
відповідальність за несвоєчасне подання звітності по підсумках
кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в)
запроваджена відповідальність за несвоєчасність сплати
авансової суми єдиного податку – 50% ставки за кожне порушення
(ст. 122 ПКУ) (г) звужено перелік алкогольних напоїв, які
можна реалізувати через заклади громадського харчування на
спрощеній системі – до пива і столових вин (в той же час,
згідно норм Указу заборона обмежувалась виключно лікерогорілчаними напоями);
5. Для підприємців – платників єдиного податку, які займались
наданням послуг (за винятком зазначених в п. 2, вище) (а)
запроваджена дворівнева система – їх поділено на тих, хто
надає послуги (1) населенню й платникам єдиного податку, та на

(2) інших. Для перших – запроваджено фіксовану ставку (до 20%
від мін. зарплати), а для других (в т.ч. тих, хто надає
послуги в сфері ЗЕД, або надають послуги не населенню і не
платникам єдиного податку) – запроваджується 5% оподаткування
доходу. Для цих же підприємців (б) застосовується
відповідальність за несвоєчасне подання звітності по підсумках
кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в)
запроваджена відповідальність за несвоєчасність сплати
авансової суми єдиного податку – 50% ставки за кожне порушення
(ст. 122 ПКУ), або у випадку 5% сплати податку – від 10 до 20%
податкового боргу (ст. 126 ПКУ). (г) Крім того, підприємціспрощенці, які застосовуватимуть фіксовану ставку (до 20% від
мін. зарплати) будуть зобов’язані зберігати докази, що послуги
ними надавались виключно послуги населенню та платникам
єдиного податку, в іншому випадку буде застосована
відповідальність у розмірі 15% від суми отриманого доходу.(д)
Оцінщики нерухомого майна та ріелтори не зможуть застосовувати
фіксовану ставку (до 20% від мін. зарплати) – для цієї
категорії передбачена можливість перебування на спрощеній
системі зі сплатою 5% від отриманих доходів. (е) Для
підприємців, що здавали в оренду нерухомість (в т.ч. землю)
встановлюється заборона перебування на спрощеній системі – у
разі надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких
перевищує 0,2 гектара, або житлових приміщень, загальна площа
яких перевищує 100 квадратних метрів чи нежитлових приміщень
(споруд, будівель та/або їх частин), загальна площа яких
перевищує 300 квадратних метрів. Якщо площа нерухомості є в
вищезазначених допустимих межах, то при наданні в оренду
населенню та платникам єдиного податку альтернативно може
застосовуватись фіксована ставка (до 20% від мін. зарплати), а
у випадку наявності інших орендарів (ніж населення та платники
єдиного податку) запроваджується 5% оподаткування доходу. (є)
Для підприємців, що надають побутові послуги, визначено
перелік послуг (ст. 291.7 ПКУ), які можуть надаватись з
застосуванням ставки єдиного податку в розмірі 10% мінімальної
зарплати (за відсутності найманих працівників). За наявності
найманих працівників альтернативна ставка єдиного податку – до

20% від мін. зарплати. (ж) заборонено на спрощеній системі
оподаткування здійснювати діяльність з продажу предметів
мистецтва та антикваріату (стосується й договорів комісії і
доручення); (з) діяльність в сфері організації гастрольних
заходів також поза спрощеною системою оподаткування;
6. Для підприємців – платників єдиного податку, які займались
виконанням робіт (а) запроваджене 5% оподаткування доходів за
умови застосування спрощеної системи оподаткування. Для цих же
підприємців (б) застосовується відповідальність за несвоєчасне
подання звітності по підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120
ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в) запроваджена відповідальність
за несвоєчасність сплати суми єдиного податку – від 10 до 20%
податкового боргу (ст. 126 ПКУ);
7. Для підприємців-виробників, які виготовляють продукцію, (а)
може використовуватись альтернативне оподаткування з
застосуванням ставки 20% від мін. зарплати або 5% від доходу
(ІІ або ІІІ група); (б) застосовується відповідальність за
несвоєчасне подання звітності по підсумках кварталу – 170 грн.
(ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в) запроваджена
відповідальність за несвоєчасність сплати авансової суми
єдиного податку – 50% ставки за кожне порушення (ст. 122 ПКУ),
або у випадку 5% сплати податку – від 10 до 20% податкового
боргу (ст. 126 ПКУ); (д) визначено обов’язок зазначати в заяві
на застосування спрощеної системи
виробляються (вироблятимуться);

види

продукції,

що

8. Спрощена система оподаткування, зокрема, не може бути
застосована нерезидентами-фізичними особами;
9. Запроваджується єдина форма розрахунку за товари (роботи,
послуги) для підприємців-платників єдиного податку – виключно
грошова (до 1 січня 2012 року зазначене обмеження стосувалось
тільки юридичних осіб). У разі використання інших способів
розрахунку, ніж грошових, наступає відповідальність –
анулювання свідоцтва платника єдиного податку та застосування
до сум доходів, отриманих внаслідок застосування негрошового

розрахунку ставки єдиного податку в розмірі 15%;
10. Підприємці платники-єдиного податку при продажу основних
засобів підприємницького обороту до складу виручки (доходу)
повинні включати всю суму надходжень від такого продажу (на
відміну від обов’язку юридичних осіб – п. 292.2 ПКУ);
11. До суми доходу підприємця-платника єдиного податку
включається також суми кредиторської заборгованості, за якою
минув строк позовної давності, та вартість безоплатно
отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг),
суми позик, отриманих для підприємницької діяльності, але не
повернутих на протязі 12 календарних місяців;
12. В грошовому еквіваленті ставки єдиного податку,
встановлені як % від мінімальної заробітної плати, і будуть
тільки збільшуватись (наприклад – в 2011 році мін. зарплата
збільшувалась 4 рази). Додатково, негативним є також те, що
грошовий вираз податку може бути в гривнях з копійками, що
збільшить час на банківське обслуговування при сплаті податків
підприємцями;
13. Всі ставки єдиного податку в 2012 році є вищими, ніж
аналогічні до запровадження змін, враховуючи, що скасовується
розщеплення єдиного податку до Пенсійного фонду України;
14. Для новостворених підприємців право на застосування
спрощеної наступає на умовах І та ІІ групи з першого числа
наступного місяця, в якому виписано свідоцтво платника єдиного
податку. В той же час до 1 січня 2012 року застосовується
норма, за якою новостворені підприємці є платниками єдиного
податку в тому кварталі, в якому відбулась їх реєстрація;
15. До цього часу не розроблено необхідних нормативних
документів, які супроводжують запровадження спрощеної системи
у новому форматі (декларації, заяви, додатки, книги обліку
доходів і витрат, тощо);
16. При поданні заяви на застосування спрощеної системи

оподаткування, в заяві слід зазначати крім іншого – код КВЕДу
в розрізі всіх видів діяльності, а у випадку виробництва – ще
й вид продукції, що вироблятиметься таким платникомспрощенцем;
17. У разі зміни прізвища, а в окремих випадках й паспортних
даних, зміни податкової адреси (місцезнаходження) –
підприємцю-платнику єдиного податку слід обов’язково подавати
заяву про зазначені зміни;
18. Свідоцтво платника єдиного податку анульовується у разі
несплати податкового боргу таким платником протягом двох
кварталів. Оскільки поняття податкового боргу включає борг як
узгоджений, так і неузгоджений, то можуть виникнути підстави
для зловживань зі сторони ДПС.

Прес-служба
Компанії “Вікторія”, ТОВ

Фото з семінару:

Починаючи з 1 січня 2012 року набувають чинності норми Закону N4014-VI від 4 листопада 2011 року, яким
запроваджуються кардинальні зміни в частині застосування спрощеної системи оподаткування (далі – Закон
N4014-VI).
Основні нововведення для підприємців-фізичних осіб, бажаючих застосовувати спрощену систему
оподаткування, можна поділити на дві категорії – позитивні і негативні.
Негативні положення:
1.

Зміни до спрощеної системи запроваджуються в надзвичайно короткі строки, - адже Закон
N4014-VI офіційно опубліковано тільки 24 листопада 2011 року. Така практика є порушенням
принципів стабільності, за пп. 4.1.9 Податкового кодексу «зміни до будь-яких елементів податків
та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного
періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки». Підприємці поділені на групи, обсяг
Закону 4014-VI в кілька разів більший ніж Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності» та складніший для розуміння;

2.

Для підприємців, які торгували на ринках і сплачували фіксований податок (шляхом
придбання патенту) запроваджується (а) обов’язок ведення обліку доходів (раніше – були
звільненні від такого обов’язку); (б) як альтернатива - змінюється (збільшується) ставка
податку до 10% мінімальної зарплати (за відсутності найманих працівників), або до 20% від мін.
зарплати (за наявності найманих працівників); (в) відміняється право придбавати патент у будьякий місяць, замість цього – альтернатива – застосовувати спрощену систему оподаткування
безперервно з правом на відмову (перехід на загальну систему) – один раз на рік; (г)
застосовується відповідальність за несвоєчасне подання звітності по підсумках року – 170 грн.
(ст. 120 ПКУ); (д) запроваджена відповідальність за несвоєчасність сплати авансової суми
єдиного податку – 50% ставки за кожне порушення (ст. 122 ПКУ); (е) відсутня можливість найму
працівників для групи І (ставка податку до 10% мінімальної зарплати, за доходу до 150.000
грн.);

3.

Для підприємців – платників єдиного податку, які займались торгівельною діяльністю (за
винятком зазначених в п. 2, вище) (а) застосовується відповідальність за несвоєчасне подання
звітності по підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (б)
запроваджена відповідальність за несвоєчасність сплати авансової суми єдиного податку – 50%
ставки за кожне порушення (ст. 122 ПКУ); (в) звужено перелік алкогольних напоїв, якими можна
торгувати на спрощеній системі оподаткування – до пива і столових вин (в той же час, згідно
норм Указу заборона обмежувалась виключно лікеро-горілчаними напоями) (г) заборонено на
спрощеній системі оподаткування здійснювати діяльність з продажу предметів мистецтва та
антикваріату;

4.

Для підприємців-платників єдиного податку, які займались громадським харчуванням,
пропонується (а) альтернативне спрощене оподаткування з застосуванням ставки 20% від мін.
зарплати або 5% від доходу (ІІ або ІІІ група). Проте, застосовувати фіксовану ставку допустимо
виключно у разі діяльності у сфері ресторанного господарства – тобто:
через фабрики-кухні,
фабрики-заготівельні,ресторани,
бари,
кафе,
їдальні,
закусочні,
буфети,
магазини
кулінарних
виробів,
кафетерії,
ресторани, бари. Таким чином, якщо підприємці-спрощенці
здійснюють діяльність в сфері громадського харчування через малі архітектурні форми, що не
відносяться за типом до закладів ресторанного господарства – передбачається оподаткування за
ставкою 5% від доходу; (б) застосовується відповідальність за несвоєчасне подання звітності по
підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в) запроваджена
відповідальність за несвоєчасність сплати авансової суми єдиного податку – 50% ставки за кожне
порушення (ст. 122 ПКУ) (г) звужено перелік алкогольних напоїв, які можна реалізувати через
заклади громадського харчування на спрощеній системі – до пива і столових вин (в той же час,
згідно норм Указу заборона обмежувалась виключно лікеро-горілчаними напоями);

5.

Для підприємців – платників єдиного податку, які займались наданням послуг (за винятком
зазначених в п. 2, вище) (а) запроваджена дворівнева система – їх поділено на тих, хто надає
послуги (1) населенню й платникам єдиного податку, та на (2) інших. Для перших – запроваджено
фіксовану ставку (до 20% від мін. зарплати), а для других (в т.ч. тих, хто надає послуги в
сфері ЗЕД, або надають послуги не населенню і не платникам єдиного податку) – запроваджується
5% оподаткування доходу. Для цих же підприємців (б) застосовується відповідальність за
несвоєчасне подання звітності по підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020
грн.); (в) запроваджена відповідальність за несвоєчасність сплати авансової суми єдиного
податку – 50% ставки за кожне порушення (ст. 122 ПКУ), або у випадку 5% сплати податку - від 10
до 20% податкового боргу (ст. 126 ПКУ). (г) Крім того, підприємці-спрощенці, які
застосовуватимуть фіксовану ставку (до 20% від мін. зарплати) будуть зобов’язані зберігати
докази, що послуги ними надавались виключно послуги населенню та платникам єдиного податку, в
іншому випадку буде застосована відповідальність у розмірі 15% від суми отриманого доходу.(д)
Оцінщики нерухомого майна та ріелтори не зможуть застосовувати фіксовану ставку (до 20% від
мін. зарплати) – для цієї категорії передбачена можливість перебування на спрощеній системі зі

сплатою 5% від отриманих доходів. (е) Для підприємців, що здавали в оренду нерухомість (в т.ч.
землю) встановлюється заборона перебування на спрощеній системі – у разі надання в оренду
земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, або житлових приміщень,
загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів чи нежитлових приміщень (споруд, будівель
та/або їх частин), загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Якщо площа нерухомості
є в вищезазначених допустимих межах, то при наданні в оренду населенню та платникам єдиного
податку альтернативно може застосовуватись фіксована ставка (до 20% від мін. зарплати), а у
випадку наявності інших орендарів (ніж населення та платники єдиного податку) запроваджується
5% оподаткування доходу. (є) Для підприємців, що надають побутові послуги, визначено перелік
послуг (ст. 291.7 ПКУ), які можуть надаватись з застосуванням ставки єдиного податку в розмірі
10% мінімальної зарплати (за відсутності найманих працівників). За наявності найманих
працівників альтернативна ставка єдиного податку - до 20% від мін. зарплати. (ж) заборонено на
спрощеній системі оподаткування здійснювати діяльність з продажу предметів мистецтва та
антикваріату (стосується й договорів комісії і доручення); (з) діяльність в сфері організації
гастрольних заходів також поза спрощеною системою оподаткування;
6.

Для підприємців – платників єдиного податку, які займались виконанням робіт (а)
запроваджене 5% оподаткування доходів за умови застосування спрощеної системи оподаткування.
Для цих же підприємців (б) застосовується відповідальність за несвоєчасне подання звітності по
підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в) запроваджена
відповідальність за несвоєчасність сплати суми єдиного податку – від 10 до 20% податкового
боргу (ст. 126 ПКУ);

7.

Для підприємців-виробників, які виготовляють продукцію, (а) може використовуватись
альтернативне оподаткування з застосуванням ставки 20% від мін. зарплати або 5% від доходу (ІІ
або ІІІ група); (б) застосовується відповідальність за несвоєчасне подання звітності по
підсумках кварталу – 170 грн. (ст. 120 ПКУ, повторно – 1020 грн.); (в) запроваджена
відповідальність за несвоєчасність сплати авансової суми єдиного податку – 50% ставки за кожне
порушення (ст. 122 ПКУ), або у випадку 5% сплати податку - від 10 до 20% податкового боргу (ст.
126 ПКУ); (д) визначено обов’язок зазначати в заяві на застосування спрощеної системи види
продукції, що виробляються (вироблятимуться);

8.

Спрощена система оподаткування, зокрема, не може бути застосована нерезидентами-фізичними
особами;

9.

Запроваджується єдина форма розрахунку за товари (роботи, послуги) для підприємцівплатників єдиного податку – виключно грошова (до 1 січня 2012 року зазначене обмеження
стосувалось тільки юридичних осіб). У разі використання інших способів розрахунку, ніж
грошових, наступає відповідальність – анулювання свідоцтва платника єдиного податку та
застосування до сум доходів, отриманих внаслідок застосування негрошового розрахунку ставки
єдиного податку в розмірі 15%;

10.

Підприємці платники-єдиного податку при продажу основних засобів підприємницького обороту
до складу виручки (доходу) повинні включати всю суму надходжень від такого продажу (на відміну
від обов’язку юридичних осіб – п. 292.2 ПКУ);

11.

До суми доходу підприємця-платника єдиного податку включається також суми кредиторської
заборгованості,
за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно
отриманих
протягом
звітного періоду товарів (робіт, послуг), суми позик, отриманих для
підприємницької діяльності, але не повернутих на протязі 12 календарних місяців;

12.

В грошовому еквіваленті ставки єдиного податку, встановлені як % від мінімальної заробітної
плати, і будуть тільки збільшуватись (наприклад - в 2011 році мін. зарплата збільшувалась 4
рази). Додатково, негативним є також те, що грошовий вираз податку може бути в гривнях з
копійками, що збільшить час на банківське обслуговування при сплаті податків підприємцями;

13.

Всі ставки єдиного податку в 2012 році є вищими, ніж аналогічні до запровадження змін,
враховуючи, що скасовується розщеплення єдиного податку до Пенсійного фонду України;

14.

Для новостворених підприємців право на застосування спрощеної наступає на умовах І та ІІ
групи з першого числа наступного місяця, в якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. В
той же час до 1 січня 2012 року застосовується норма, за якою новостворені підприємці є
платниками єдиного податку в тому кварталі, в якому відбулась їх реєстрація;

15.

До цього часу не розроблено необхідних нормативних документів, які супроводжують
запровадження спрощеної системи у новому форматі (декларації, заяви, додатки, книги обліку
доходів і витрат, тощо);

16.

При поданні заяви на застосування спрощеної системи оподаткування, в заяві слід зазначати

крім іншого – код КВЕДу в розрізі всіх видів діяльності, а у випадку виробництва – ще й вид
продукції, що вироблятиметься таким платником-спрощенцем;
17.

У разі зміни прізвища, а в окремих випадках й паспортних даних, зміни податкової адреси
(місцезнаходження) – підприємцю-платнику єдиного податку слід обов’язково подавати заяву про
зазначені зміни;

18.

Свідоцтво платника єдиного податку анульовується у разі несплати податкового боргу таким
платником протягом двох кварталів. Оскільки поняття податкового боргу включає борг як
узгоджений, так і неузгоджений, то можуть виникнути підстави для зловживань зі сторони ДПС.

Позитивні норми та положення:
1. Частково зняте обмеження для віднесення на витрати вартості придбання у платника єдиного податку
товарів (робіт, послуг) у контрагентів – платників податків на загальній системі. Одночасно
запроваджено для таких контрагентів додаткову форму звітності, в якій щодо придбання (продажу)
– контрагенти будуть надавати інформацію про підприємців-платників єдиного податку в податкові
органи;
2. Свідоцтво платника єдиного податку запроваджується безстроково (дійсне до переходу на загальну
систему, або анулювання, чи припинення діяльності);
3. Скасовано обов’язок доплати 50% податку за найманих працівників;
4. Збільшено поріг доходів для застосування спрощеної системи: до 150.000 грн. для І групи, до
1.000.000 грн. – для ІІ групи та до 3.000.000 грн. для ІІІ групи.
5. Для ІІІ групи також збільшено поріг для кількості осіб, що можуть перебувати у трудових
відносинах (до 20 чол.);
6. До доходу підприємця-платника єдиного податку не включаються отримані такою фізичною особою
пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а
також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві
власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
7. Платники єдиного податку-фізичні особи звільняються від обов’язку застосування РРО; звільняються
від плати за землю, що використовується у господарській діяльності, від сплати збору на
розвиток хмелярства та садівництва;
8. Дозволено торгувати ПММ в роздріб ємностями до 20 літрів (раніше заборонено), та дозволений
продаж пива, столових вин;
9. Ставки на наступний рік для платників єдиного податку-фізичних осіб, віднесених до І та ІІ
групи, не можуть встановлюватись відповідними радами пізніше чим 15 липня поточного року;
10. Ставки податку для ІІІ групи підприємців є значно нижчими від ставок, що застосовуються для
оподаткування доходів фізичних осіб на загальній системі оподаткування;
11. Для підприємців-платників єдиного податку І та ІІ групи, що не використовують найманих
працівників надається право на звільнення від сплати єдиного податку на один календарний місяць
відпустки та на час хвороби, що перевищує 30 днів і підтверджується листками непрацездатності –
за заявою довільної форми;
12. Посередники (крім ріелторів) – у разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення,
транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом визначають дохід для
оподаткування, як суму отриманої винагороди повіреного (агента);
13. Для підприємців-платників єдиного податку І та ІІ групи, застосовується спрощена форма ведення
книги обліку доходів і витрат – по підсумку за день діяльності (а не поопераційно, як
вимагалось зачасти раніше);
14. На податкові органи покладено обов’язок видавати новоствореним суб’єктам підприємницької
діяльності свідоцтво платника єдиного податку в день подачі заяви на застосування спрощеної
системи оподаткування;
15. Заява на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в 2012 році
подається підприємцями не пізніше 25 січня 2012 року. До отримання свідоцтв нового зразка діють
старі свідоцтва платників єдиного податку та патенти про сплату фіксованого податку, але не
пізніше чим до 1 червня 2012 року.

28 листопада 2011р. Компанія

“Вікторія”, ТОВ організовує
семінар
28 листопада 2011р. (останній понеділок листопада) Компанія
“Вікторія”, ТОВ організовує проведення семінару з питань
податкових та пенсійних нововведень.
Відвідати семінар можливо двома шляхами:
1.Безпосередня участь (про місце проведення семінару буде
повідомлено пізніше. Безпосередні учасники, присутні на
семінарі мають пріоритетну можливість отримати відповіді на
виниклі запитання);
2. Участь on-line трансляції (проте, відповіді на запитання
учасникам on-line трансляції будуть надаватись після надання
відповідей безпосереднім учасникам семінару).
Запрошуються всі бажаючі підприємці. Ви зможете
запитання та отримати відповіді від фахівців!

задати

Теми доповідей:

1. Що чекає підприємців в 2012 році: Податковий кодекс – нові
правила для спрощеної системи оподаткування. Відміна
«фіксованих» патентів;
2. Пенсійні внески в 2011 році та з 1 січня 2012 року.

Вартість участі в семінарі 100 грн. (для клієнтів Компанії
«Вікторія», ТОВ – безкоштовно). Учасникам будуть вручені
ексклюзивні посібники.

Отримай відповіді вже, щоб бути захищеним завтра!

Доповідачі:
Фахівці Універсальної правичо-фінансової аутсорсингової
компанії «Вікторія»: Задорожній Р.Г. – генеральний директор,
Зайцева О.О. – адвокат, директор Департаменту юридичних та
корпоративних послуг, Барабанова Н.О. – директор Департаменту
Аудиту. Для участі також будуть запрошені фахівці Державної
податкової адміністрації в Чернівецькій області та Головного
управління пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
Для Вашої безпосередньої участі необхідна ОБОВ’ЯЗКОВА
попередня реєстрація по телефону: 0509513524 або 0990710070
(не стосується учасників ON-LINE трансляції).

Адреса трансляції:

https://www.victorija.ua/on-l
ine

