Індекс інфляції: методика
розрахунку
з
2020
року
змінилась
Непомітно в кінці минулого року Державна служба статистики
змінила методологію розрахунку інфляції. Зміни затверджено
Наказом від 17.12.2019 № 401 “Про затвердження Змін до
Методологічних положень щодо організації статистичного
спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари
(послуги) і розрахунків індексів споживчих цін, затверджених
наказом Державної служби статистики України від 29 серпня 2016
року №158” (посилання на Методологічні положення: перейти)
Відтепер для розрахунку інфляції в загальному кошику
більшої ваги отримали житлово-комунальні послуги, автомобілів
та транспорту. Одночасно зменшився вплив змін цін на
продовольство. Крім того, змінилась географія таргетного
відбору показників з регіонів: відтепер у загальному
розрахунку додатково враховуються дані по цінах Кривого Рогу,
Маріуполя, Краматорську,
Білої Церкви, Броварів,
Сєвєродонецьку, Лисичанську (раніше за методологією
використовувались дані по цінах в обласних центрах та трьохп’яти населених пунктів кожної області).
Нагадуємо, що в січні 2020 року в Україні також були
актуальними наступні економічні показники:

Індекс інфляції січня 2020 року в Україні 100,2 %

Мінімальна заробітна плата (міс.) у січні 2020 року
(не змінювалась з 01.01.2020р.)
Розміри МЗП в Україні з 1991 року (зведена таблиця)

4723грн.

Облікова ставка НБУ у січні 2020 року (не
змінювалась з 31.01.2020р.)

11,0%

Зміни облікової ставки в Україні з 1992 року
(зведена таблиця)
За даними Державної служби статистики України
Вікторія

Компанія

Додатково:
Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2020рр.

Дати опублікування індексів інфляції у 2020 році
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Замовте в нашій Компанії програмне забезпечення
“СОНАТА” -оптимально для подання електронної
звітності!

Відомості про зміни індексів інфляції, основних
макроекономічних показників Ви зможете переглянути на сайті
Компанії Вікторія у наведені строки, – в цій оновлення
публікації, а також слідкуйте за нашими повідомленнями в
стрічці новин Компанії та у мережі FaceBook
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Індекс інфляції січня 2020 року становить 100,2%
Інфляція на споживчому ринку в січні 2020р. порівняно із
груднем 2019р. становила 0,2%, із січнем 2019р. – 3,2%.
Базова інфляція в січні 2020р. порівняно із груднем 2019р.
становила -0,2%, із січнем 2019р. – 3,3%.
На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше (на 6,6%)
подорожчали овочі. На 1,4–0,3% зросли ціни на кисломолочну
продукцію, яловичину, продукти переробки зернових, молоко,
сири, безалкогольні напої, хліб. Водночас на 1,5–0,3%
подешевшали яйця, цукор, свинина, рис, риба та продукти з
риби, соняшникова олія.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на
0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
Одяг і взуття подешевшали на 5,6%, зокрема, взуття – на 5,7%,
одяг – на 5,5%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та
інші види палива на 1,7% відбулося в основному за рахунок
підвищення цін на природний газ на 10,7%. Водночас на 2,9%
знизилися тарифи на опалення.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,7% через здешевлення
палива та мастил на 4,0% і проїзду в залізничному
пасажирському транспорті на 1,5%. Разом з тим на 1,4%
подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,8%, що
подорожчанням поштових послуг на 12,5%.

пов’язано

з

Таким чином, індекс інфляції січня 2020 року в Україні
становить 100,2 %
Крім того, в січні 2020 року в Україні також були актуальними
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Дайджест найважливіших новин
для бізнесу 10.02.2020
До уваги наших читачів чергова порція важливих бізнес-новин,
про які варто нагадати.
Починаючи з 02.02.2020р. набув чинності Закон № 378-IX,
яким переглянуто «драконівські» трудові штрафи.
Основне нововведення виключно для платників єдиного
податку: у разі першого виявлення неоформленого
працівника – застосовується попередження. Однак, у разі
повтору – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат – тобто

141690 грн. за кожен факт.
Є також негативна сторона закону: відтепер за порушення
«інших вимог» трудового законодавства ввели штраф в розмірі
однієї мінімальної зарплати за кожне дрібне порушення
(раніше було штраф в одну МЗП незалежно від кількості цих
«дрібних» порушень та працівників, щодо яких вони
допущені).
Дата 31 січня 2020 року в Україні негативно знакова:
фактично, скасовано банківську таємницю. НБУ дозволив
банкам надавати інформацію про рух коштів на банківських
рахунках підприємців та підприємств на запити органам
прокуратури, СБУ, ДБР, Національної поліції, НАБУ, АМКУ.
Рішення суду відтепер не потрібне.
Крім того, в Україні впроваджено автоматичний арешт
банківських рахунків виконавчою службою. На даний час до
системи 100% долучився ПриватБанк. Це означає, що всі
виконавчі документи будуть виконуватись невідкладно, без
бюрократичних процедур й часу поштового обігу. Інші
банки – очікувано до кінця року.
Керівництво податкової вже відкрито попереджає про те,
що виконання бюджету буде здійснюватись за рахунок
«вжиття заходів податкового контролю в частині
дотримання роботодавцями трудового законодавства з метою
забезпечення додаткових надходжень до бюджетів шляхом
легалізації найманої праці та детінізації заробітної
плати», «посилення боротьби із незаконним обігом
підакцизних товарів (тютюну, алкоголю, пального)»,
«підвищення якості складання матеріалів камеральних та
документальних
перевірок».
https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/406706.html
Це непрямий посил про те, що податкових перевірок і
фіскального тиску загалом в цьому році меншати не
буде(ghost).
Акцентуємо увагу, що очікуваний Законопроект № 1210, за
яким планувалось істотно збільшити платникам єдиного

податку ліміти дозволеного обсягу доходів до сьогодні має
невизначений стан: Президент цей Закон не підписував.
Бажаємо Вам більше гарних і позитивних новин цього тижня!

Нагадуємо, інформація про індекс інфляції за
січень 2020 буде опублікованою на нашому сайті
орієнтовно о 16-30: деталі за посиланням

З повагою,
Група Компаній Вікторія

Бухгалтерія
для
особи-підприємця

фізичної

Як відомо, в силу ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
фізичних осіб– підприємців не включено до кола суб’єктів, на
котрих розповсюджується згаданий Закон. Аналогічні й приписи
містяться в ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України. Цією ж
нормою передбачено, що забороняється вимагати від суб’єктів
господарювання подання інформації не передбаченої законом або
з порушенням порядку, встановленого законом.
Це чудові положення законодавства. Разом з тим, підприємцю
не заборонено використовувати окремі елементи бухгалтерського
обліку на власний розсуд. В більшій мірі така потреба виникає
у підприємця на загальній системі оподаткування через
особливості обліку витрат, доходів та визначення об’єкту
оподаткування.

Компанія Вікторія пропонує бухгалтерські послуги з
класичного бухгалтерського обліку (для юридичних осіб –
суб’єктів господарювання незалежно від організаційної форми),
а також послуги податкового обліку для підприємців (незалежно
від обраної системи оподаткування).
Вартість послуг встановлюється домовленістю за Договором
та залежить від: кількості фінансово-господарських операцій,
податкового статусу (чи є платником ПДВ або платником
Акцизного збору, чи перебуває на спрощеній системі
оподаткування та на якій групі і т.д.), кількості найманих
працівників, наявності РРО тощо.
До прикладу – вартість послуг супроводу підприємця –
платника єдиного податку з двома найманими працівниками за
один місяць складатиме орієнтовно 1000 грн. Обслуговування
включає податковий облік та звітність, кадровий облік по
працівниках. За Договором обслуговування відповідальність за
якість послуг покладається на нашу Компанію.
Також, до прикладу, – вартість супроводу
підприємства (ТОВ чи ін.) – платника ПДВ, з 5 найманими
працівниками, 20-а -податкових накладних
складатиме орієнтовно 6500 тис. грн.

в

місяць,

–

Ми працюємо офіційно, то ж замовник може включати
витрати по послугах бухгалтерського обліку до своїх витрат
обліку.
Також, зможемо зробити попередній розрахунок
вартості обслуговування, для цього заповніть форму on-line
[перейти]

Універсальна спеціалізація
роботи
офісів
Компанії
«Вікторія» дозволяє забезпечити
фахове обслуговування клієнтів,
а також гарантує доступну ціну
на бухгалтерські послуги.

Для отримання додаткової інформації
бухгалтерського обслуговування звертайтесь:

про

умови

основні контактні номери телефону Компанії:
+38(050)-404-87-30;
+38(098)-793-77-77

Електронна пошта: office@vg.ua
Контактна інформація фронт-офісів:
№ фронт-офісу

Адреса

Офіс №1

м. Києві, по вул. Оболонській, буд.9
тимчасово змінено!

Офіс №1

м. Чернівці, вул. Богомольця, буд 17

Офіс №2

м. Чернівці, вул. Першотравнева, буд. 6

Офіс №3-1 (№310)

м. Чернівці, вул. Рівненська, буд. 5А

Офіс №3-2 (№309)

в м. Чернівці, по вул. Рівненській, буд.5А

Офіс №3-3 (№815)

м. Чернівці, вул. Рівненська, буд.5А

Офіс №4

м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 31

Офіс №5

м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В

Окремо підкреслимо: Ваше місцерозташування не має
особливого значення, – послуги надаються також замовникам із
усіх регіонів України, оскільки обслуговування є дистанційним.
Якщо Ви не в Чернівцях, обмін інформацією здійснюється, як
правило, – електронними каналами: електронною поштою, viber та
ін., телефонним зв’язком; паперові носії – “Новою поштою”
тощо. З досвіду роботи можемо запевнити – це є зручно для
наших клієнтів.

Компанія

“Вікторія”

Банківська таємниця в Україні
– це не таємниця
“Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини
першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську
діяльність” можуть отримати на письмовий запит без рішення
суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб,
включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки
відкриті в інших банках” – з повідомлення НБУ.
Згідно постанови №13 від 31.01.2020 порядок розкриття
банківської таємниці приведено у відповідність з прийнятим в
жовтні 2019 року законом “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за набуття таких активів” (цим
законом були внесені зміни, зокрема, до статті 62 Закону
України “Про банки і банківську діяльність”, що передбачають

спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить
банківську таємницю).

Хто має право в позасудовий спосіб
отримати інформацію про рух коштів на
банківських рахунках:
Закон України “Про банки і банківську діяльність”
Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить
банківську таємницю, розкривається банками:
… 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України,
Державному

бюро

розслідувань,

Національної

поліції,

Національному
антикорупційному
бюро
України,
Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу
стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи
або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за
конкретний проміжок часу;
3-1)

органам

прокуратури

України,

Державному

бюро

розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у
справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору
доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції – на їх
письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної
юридичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької
діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу
із зазначенням контрагентів;
3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах
його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення
необґрунтованих
активів
та
збору
доказів
їх
необґрунтованості, – на його письмову вимогу щодо рахунків,
вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без
відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної
особи – суб’єкта підприємницької діяльності або фізичної

особи за конкретний
контрагентів.

проміжок

часу

із

зазначенням

Компанія Вікторія

Форми реєстраційних заяв у
форматі
Excel,
чинні
з
24.01.2020
Пропонуємо до завантаження бланки (форми) реєстраційних
заяв, чинних з 24.01.2020, затверджених Наказом Мінюсту від
18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 18 листопада 2016 р. за № 1500/29630 “Про затвердження
форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.
1. ЗАЯВА про державну реєстрацію створення юридичної особи
(Форма 1) Reg_forma_1
2. ЗАЯВА про державну реєстрацію переходу юридичної особи
на діяльність на підставі власного установчого документа
або модельного статуту
(Форма 2) Reg_forma_2
3. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (Форма 3) Reg_forma_3
4. ЗАЯВА про державну реєстрацію створення відокремленого
підрозділу юридичної особи (Форма 4) Reg_forma_4
5. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в

6.
7.
8.
9.

10.

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань
(Форма 5) Reg_forma_5
ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення відокремленого
підрозділу юридичної особи (Форма 6) Reg_forma_6
ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення юридичної особи
в результаті її ліквідації (Форма 7) Reg_forma_7
ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення юридичної особи
в результаті її реорганізації (Форма 8) Reg_forma_8
ЗАЯВА про державну реєстрацію включення відомостей про
юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань (Форма 9) Reg_forma_9
ЗАЯВА про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем
(Форма 10) Reg_forma_10

11. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (Форма 11)
Reg_forma_11
12. ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення підприємницької
діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
(Форма 12) Reg_forma_12
13. ЗАЯВА про державну реєстрацію включення відомостей про
фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру

14.
15.

16.
17.

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (Форма 13) Reg_forma_13
ЗАЯВА про державну реєстрацію символіки (Форма 14)
Reg_forma_14
ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (Форма 15) Reg_forma_15
ЗАЯВА про державну реєстрацію постійно діючого
третейського суду (Форма 16) Reg_forma_16
ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (Форма 17)
Reg_forma_17
18. ЗАЯВА про державну реєстрацію структурного утворення
політичної партії, що не має статусу юридичної особи
(Форма 18) Reg_forma_18
19. ЗАЯВА
про державну реєстрацію змін до відомостей про
структурне утворення політичної партії, що не має
статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (Форма 19)
Reg_forma_19
20. ЗАЯВА про державну реєстрацію громадського об’єднання
(організації профспілки), що не має статусу юридичної
особи (Форма 20) Reg_forma_20
21. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
громадське об’єднання (організацію профспілки), що не
має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань (Форма 21)
Reg_forma_21
22. З А Я В А
про
державну

реєстрацію

(акредитацію)

відокремленого
підрозділу
іноземної
неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної
організації (Форма 22) Reg_forma_22
23. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про
відокремлений
підрозділ
іноземної
неурядової
організації, представництва, філії іноземної благодійної
організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань (Форма 23) Reg_forma_23
24. З А Я В А
про
державну
реєстрацію
підтвердження
всеукраїнського статусу громадського об’єднання або
відмови від всеукраїнського статусу громадського
об’єднання (Форма 24) Reg_forma_24

Компанія Вікторія пропонує сприятливі, ощадливі умови для
старту бізнесу! Реєстрація «під ключ»*.

Пропозиція дійсна до 31.12.2020р.
Реєстрація фізичної особи-підприємця – 1000 грн. Включає:
підготовку реєстраційних форм, подання на реєстрацію,
постановку на облік в ДПС. Також включає подання заяви на
застосування спрощеної системи оподаткування (єдиний податок)
або на реєстрацію платником ПДВ. Вартість реєстрації
підприємця не включає виготовлення печатки (за потреби може
бути замовлено додатково) та нотаріально посвідченої
довіреності
Реєстрація ТОВ, приватного підприємства –

4500 грн. Включає:

підготовку установчих документів та реєстраційних форм,
подання на реєстрацію, постановку на облік в ДПС та ін.
контролюючих органах, супровід відкриття поточного рахунку.
Також включає подання заяви на застосування спрощеної системи
оподаткування (єдиний податок) або на реєстрацію платником
ПДВ. У вартість реєстрації приватного підприємства, ТОВ
включено вартість виготовлення печатки та нотаріально
посвідчена довіреність. Вартість реєстрації не включає
постановку на облік (акредитацію) на митниці (може бути
замовлено за додаткову оплату).

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

• послуги митного брокера;
• токени – носії для ЕЦП;
• електронні ключі КС та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю
алкогольними та тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління;
• програмне забезпечення для бізнесу – ipLex

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб

м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний
поверх ринку “Формаркет”)
+38(050)-404-87-30;
+38(098)-793-77-77
поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522
e-mail: office@vg.ua

*Умови акції не розповсюджуються на посередників у реєстрації,
а також реєстрацій юридичних осіб з іноземними замовниками,
або у випадку, якщо кількість засновників більше 3-х.

З повагою та відповідальністю,
Компанія Вікторія

30 січня 2020р. облікову
ставку НБУ знижено до 11%
(діє з 31.01.2020)
Правління Національного банку ухвалило рішення знизити
облікову ставку до 11% річних з 31 січня 2020 року.
Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики,
щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке
економічне зростання.
Повна версія повідомлення за посиланням

Довідково:

Дати опублікування індексів інфляції у
2020 році
Нагадуємо, в січні 2020 року в Україні також були актуальними
наступні економічні показники:
Мінімальна заробітна плата (міс.) у січні 2020 року
(не змінювалась з 01.01.2020р.)

4723грн.

Розміри МЗП в Україні з 1991 року (зведена таблиця)
Облікова ставка НБУ у січні 2020 року ( з
31.01.2020р.)

11%

Зміни облікової ставки в Україні з 1992 року
(зведена таблиця)
Компанія Вікторія

Додатково:
Зведена таблиця індексів інфляції за період 1991-2020рр.

Дати опублікування індексів інфляції у 2020 році

Токени купити в Чернівцях від Компанії Вікторія

Замовте в нашій Компанії програмне забезпечення
“СОНАТА” -оптимально для подання електронної
звітності!

Відомості про зміни індексів інфляції, основних
макроекономічних показників Ви зможете переглянути на сайті
Компанії Вікторія у наведені строки, – в цій оновлення
публікації, а також слідкуйте за нашими повідомленнями в
стрічці новин Компанії та у мережі FaceBook

Зареєструвати ТОВ чи приватне
підприємство: особливості в
2020 році
Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю в 2020
році справді має свої особливості. Це пов’язано з тим, що
03.10.2019 був прийнятий Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо захисту права
власності» № 159-IX.
Зокрема, – з 02.11.2019 Законом запроваджується
обов’язковість використання спеціальних бланків нотаріальних
документів, для оформлення: рішень загальних зборів учасників
Товариства про визначення розміру статутного капіталу та
розмірів часток учасників, власне самого статуту та інших
документів.
Закон також встановив необхідність оформлення нотаріальної

довіреності від ТОВ кожного разу, коли подаються документи
державному реєстратору від імені ТОВ представником за
довіреністю.
Крім того, державну реєстрацію матимуть право здійснювати
тільки державні реєстратори та нотаріуси.
Загалом є й інші зміни, що торкнулись процедури
реєстрації товариства.
Додаткова інформація…
Чому замовники вибирають саме ТОВ?
Можемо відзначити кілька причин.
Перша – відносини між його учасниками достатньо чітко
врегульовані на рівні Закону.
Друга – саме така форма підприємства є найбільш зрозумілою
для іноземних партнерів (на відміну від приватного
підприємства, яке іноземцями сприймається, зачасти, як
приватне підприємництво фізичної особи). Також, іноземці у
разі реєстрації бізнесу в Україні, віддають перевагу ТОВ.
Третя–історично склалось, що у національному діловому
обороті організаційно-правова форма ТОВ має більшу «вагу» і
краще сприймається контрагентами.
Крім наведених переваг, існують й особливості: за
зобов’язаннями товариства його учасники не відповідають (крім
випадків неповного внесення частки); кількість учасників ТОВ
не обмежена; статутний капітал не обмежений максимальним і
мінімальним розміром і т.д.
Компанія Вікторія пропонує сприятливі, ощадливі умови для
старту бізнесу! Реєстрація «під ключ»*.

Пропозиція дійсна до 31.12.2020р.

Реєстрація фізичної особи-підприємця – 1000 грн. Включає:
підготовку реєстраційних форм, подання на реєстрацію,
постановку на облік в ДПС. Також включає подання заяви на
застосування спрощеної системи оподаткування (єдиний податок)
або на реєстрацію платником ПДВ. Вартість реєстрації
підприємця не включає виготовлення печатки (за потреби може
бути замовлено додатково) та нотаріально посвідченої
довіреності
Реєстрація ТОВ, приватного підприємства – 4500 грн. Включає:
підготовку установчих документів та реєстраційних форм,
подання на реєстрацію, постановку на облік в ДПС та ін.
контролюючих органах, супровід відкриття поточного рахунку.
Також включає подання заяви на застосування спрощеної системи
оподаткування (єдиний податок) або на реєстрацію платником
ПДВ. У вартість реєстрації приватного підприємства, ТОВ
включено вартість виготовлення печатки та нотаріально
посвідчена довіреність. Вартість реєстрації не включає
постановку на облік (акредитацію) на митниці (може бути
замовлено за додаткову оплату).

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

• послуги митного брокера;
• токени – носії для ЕЦП;
• електронні ключі КС та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю
алкогольними та тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління;
• програмне забезпечення для бізнесу – ipLex

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб

м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний
поверх ринку “Формаркет”)
+38(050)-404-87-30;
+38(098)-793-77-77
поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522
e-mail: office@vg.ua

*Умови акції не розповсюджуються на посередників у реєстрації,
а також реєстрацій юридичних осіб з іноземними замовниками,
або у випадку, якщо кількість засновників більше 3-х.

З повагою та відповідальністю,
Компанія Вікторія

Супровід
підприємницької
бухгалтерії
Так, підприємцям потрібен якщо не повноцінний
бухгалтерський супровід, то аутсорсинг або ж податковий
консалтинг.
Це пояснюється тим, що податкове законодавство не є
настільки простим та однозначним. Більше того, можна сказати,
що основною метою Податкового кодексу в частині регулювання
податкових правовідносин держави і фізичної особи-підприємця є
не виховання податкової культури, а нав’язування розуміння
платнику податків невідворотності податкового терору.
Місія нашої Компанії – надання бізнесу впевненості у тому,
що їх податкові справи в безпеці, а модель податкової

поведінки – оптимальна.
Ми супроводжуємо підприємців як на спрощеній, так і на
загальній системі оподаткування. З найманими працівниками чи
без. В групі бізнесу, чи таких, що працюють самостійно.
Незалежно від виду діяльності. Компанія бере на себе
відповідальність за якість послуг, а це включає: правильність
та повноту обліку у фізичної особи-підприємця, правильність
звітності та повнота і своєчасність сплати податків.
Відзначимо, що це узгоджується і з Податковим кодексом.
Згідно п. 36.4 ст 36 ПК України «Виконання податкового
обов’язку може здійснюватися платником податків самостійно або
за допомогою свого представника чи податкового агента».
Вартість послуг бухгалтерського супроводу на умовах
аутсорсингу, податкового консалтингу є доступною.
Договір, на підставі якого здійснюється обслуговування, є
офіційним та взаємовигідним.

У разі, якщо у вас виникла потреба в наших послугах –
звертайтесь за контактами:
МТС тел.: +38(095)595 77 77
поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522
e-mail: office@vg.ua

Або ж заповніть форму і наші фахівці зв’яжуться з вами у
зручний для вас час.
Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Ваше повідомлення
Відправити

Можливо, вам буде також цікаво:
1. Р е є с т р а ц і я
підприємців;

юридичних

осіб

та

фізичних

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

осіб

–

• електронні ключі КС та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• супровід та представництво під час перевірок органами
державної податкової служби, держпраці та ін;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• придбати та замовити постановку на облік РРО;
• замовити отримання ліцензії на торгівлю алкогольними та
тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• реєстрацію фізичних осіб – підприємців та постановку на
обліку самозайнятих осіб (адвокатів, нотаріусів);
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління;
• послуги митного брокера.

Компанія Вікторія

Щорічне
підтвердження
відомостей
про
кінцевого
бенефіціарного
власника
стартує в 2020 році
28.04.2020 набирає чинності Закон України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року
№ 361-IX.
Цим Законом внесено зміни в тому числі до Закону України
“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань».
За новими вимогами, юридичні особи зобов’язані підтримувати
інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру
власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти
державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з
дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору
документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі
власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані
повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін
при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі.
Разом з тим, з’явилась істотна відповідальність за
невиконання наведених приписів. Так, неподання або несвоєчасне
подання державному реєстратору передбаченої Законом України
“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи або про його

відсутність, або документів для підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за
собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або
особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи
(виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це –
від 17000 до 51000 грн.
Компанія Вікторія

Можливо, вам буде також цікаво:
1. Р е є с т р а ц і я

юридичних

осіб

та

фізичних

підприємців;

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

осіб

–

• електронні ключі КС та програмне забезпечення для подання
електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• супровід та представництво під час перевірок органами
державної податкової служби, держпраці та ін;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• придбати та замовити постановку на облік РРО;
• замовити отримання ліцензії на торгівлю алкогольними та
тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• реєстрацію фізичних осіб – підприємців та постановку на
обліку самозайнятих осіб (адвокатів, нотаріусів);
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління.

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб

Контакти для звернення:
Офіс №4, м. Чернівці
Департамент юридичних та корпоративних послуг
м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний
поверх ринку “Формаркет”)
МТС тел.: +38(095)595 77 77
поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522
e-mail: office@vg.ua

*

