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С 1 января 2012 года в силу вступает ряд законов, которые влияют на работу
украинских предпринимателей. Большое количество изменений касается Налогового
кодекса Украины. Как информирует Городской Фонд поддержки предпринимателей г.
Горловки, с 1 января 2012 года вступают в силу нормы, касающиеся упрощенной
системы налогообложения и отчетности, устанавливается ставка налога на прибыль в
размере 21%, вводится регистрация налоговых накладных плательщикам НДС, у
которых сумма НДС в одной налоговой накладной составляет более 10 тысяч гривен и
ряд других норм.
Вступает в силу Закон Украины "О Государственном земельном кадастре". Документ первый шаг к созданию и функционированию рынка земли в Украине. Документ
определяет орган государственной власти, ответственный за ведение Государственного
земельного кадастра, состав информации по каждому земельному участку, которая
должна быть отражена в реестре, порядок присвоения кадастрового номера земельным
участкам, порядок государственной регистрации земельных участков, устанавливает
требования к Поземельной книге и порядку ее ведения.
Начинают действовать Законы Украины "О Перечне документов разрешительного
характера в сфере хозяйственной деятельности" и "О внесении изменений в Закон
Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной
деятельности". Они определяют перечень разрешительной документации, которая
должны быть у субъекта предпринимательства. Перечень содержит 143 позиции.
Заработает Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства
о защите персональных данных". Согласно документу , все владельцы баз
персональных данных обязаны подать заявления о регистрации таких баз в
Государственную службу Украины по вопросам защиты персональных данных.
Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно
регулирования рынков финансовых услуг". Документ совершенствует регулирование
рынка финуслуг и расширяет терминологию предмета регулирования. После вступления
закона в силу, финансовое учреждение перед заключением с клиентом договора о
предоставлении ему финансовой услуги дополнительно обязано предоставить ему
информацию о самой финансовой услуге, предлагаемой клиенту, с указанием ее
стоимости, условиях предоставления дополнительных финансовых услуг и их стоимости,
порядке уплаты налогов за счет физического лица в результате получения финансовой
услуги, правовых последствиях и порядке проведения расчетов с физлицом вследствие
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досрочного прекращения предоставления услуги, механизме защиты прав потребителей
и пр. Законом также установлены требования к раскрытию информации участниками
рынка финуслуг, введено понятие пруденциального надзора, ужесточены штрафные
санкции.
Укрстат относительно внедрения новой КВЭД (ДК 009:2010). У зв’язку із швидким
розвитком технологій, особливо у сфері інформаційної та комунікаційної діяльності,
появою нових типів спеціалізації підприємств і поділом виробництва на операції, під
егідою Статистичної Комісії ООН було здійснено всесвітній перегляд міжнародних
статистичних класифікацій видів діяльності та продукції, у рамках якого на
європейському рівні були прийняті центральні статистичні класифікації – Класифікація
видів економічної діяльності (NACE, rev.2) та Класифікація продукції за видами
економічної діяльності (СРА-2008).
Україна є активним учасником міжнародної співпраці у рамках європейського
статистичного простору, який, окрім країн-членів Європейського Союзу, включає країни
Європейської асоціації вільної торгівлі, що сприяє входженню нашої держави до
європейської та світової спільноти, піднесенню її міжнародного авторитету. Потреба в
гармонізації національних статистичних класифікацій з їх міжнародними аналогами
обумовила перегляд існуючої системи національних статистичних класифікацій видів
економічної діяльності та продукції.
Затверджений Держспоживстандартом (наказ від 11 жовтня 2010 р. № 457 із змінами
від 29 листопада 2010 року № 530) національний класифікатор України ДК 009:2010
"Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) повністю відповідає європейській
Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2) і набуває чинності з 01 січня 2012
року. З цього моменту розроблення державної статистичної інформації
здійснюватиметься органами державної статистики за новою КВЕД.
З огляду на те, що КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної,
фінансової, митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації, період з
01.01.2011 до 31.12.2012 є періодом проведення заходів щодо переходу органів
державної статистики та інших органів державної влади, які є користувачами
Класифікації, на нову КВЕД (ДК 009:2010).
З метою визначення кодів видів економічної діяльності за новою КВЕД (ДК 009:2010)
створений "Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005 та
КВЕД-2010"
.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю під час реалізації заходів щодо
запровадження КВЕД (ДК 009:2010) в державну статистичну діяльність.
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) . По материалам: Укрстат
Очередной хит уходящего года - уведомление по форме 20-ОПП. Как оказалось, ни
налоговые органы, ни плательщики не знают когда ее нужно подавать и, самое главное,
когда ее можно не подавать.
Необходимость подачи уведомления по форме 20-ОПП про объекты налогообложения
установлена Приказом ГНАУ «Про затвердження Порядку обліку платників податків і
зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової
адміністрації України»
от 22.12.2010 г. № 979. Также
можно вспомнить п. 63.3 Налогового кодекса, в котором говорится об обязанности
регистрации объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением
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или посредством которых осуществляется.
"Горловский Медиа Портал"
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