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Економічні зміни І-ий квартал 2014 

• ВВП – 1,1% 

• Обсяг промислового виробництва – 5% 

• Відплив капіталу – 3,7 млрд. ГРН 

• Валютні резерви – 5,3 млрд. дол. США  

• Курс Гривня/Долар США – 34,9% (10,99/1) 

• Темп інфляції 3,4% у річному вимірі 

• Падіння імпорту -16,6%, експорту -6,2% 

• Платіжний баланс 0,6 млрд. дол. США 



Соціальні зміни  

• 45 401 915 – 
населення України  

• Рівень безробіття 
населення в 2013 – 7,2 

• Зайняте населення 
60,3% 

 

• Середньомісячна  
заробітна плата – 3302 грн 

• Індекс реальної заробітної 
плати – 97,3% 



Реальний соціальний захід 

• Збереження заробітної плати для 
мобілізованих (за рахунок працедавців) 

 

 





Суттєві зміни в законодавстві 

Закон - 1166-VII 

• Про запобігання 
фінансової катастрофи та 
створення передумов для 
економічного зростання в 
Україні 

 

1261-VII 

• Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України у сфері 
державної 
антикорупційної політики 
у зв'язку з виконанням 
Плану дій щодо 
лібералізації 
Європейським Союзом 
візового режиму для 
України 



Суттєві зміни 

719-VII 

• Про державний бюджет 
– від 17 березня 2014 року N 

1128-VII, 

– від 27 березня 2014 року N 
1165-VII 

 

• КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 
30 квітня 2014 р. N 155 
Київ 



Дерегуляція 

• Закон України «Про 
внесення змін до 
Деяких законодавчих 
актів України Щодо 
скорочення кількості 
документів 
дозвільного 
характеру» № 1193 -VII 
від 09.04.2014 року 



Скасовується 85 дозволів 

• про погодження проекту 
землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки 

• Дозвіл на міжнародні 
перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним 
транспортом 

• Погодження проектів 
лімітів на утворення та 
розміщення відходів 

• Дозвіл на розміщення 
відходів 
 

• Процедурні доументи 
дозволу на 
водокористування 

• Погодження КМУ 
продажу земельних 
ділянок територіальних 
громад, іноземним 
державам та іноземним 
юридичним особам 

• Ветеринарні документи: 
ветеринарні довідки – 
при переміщенні в 
межах району 
 



Скасовується 85 дозволів 

• Скасовується необхідність 
державної реєстрації технічних 
умов 

• Диспозитивність наявності 
печатки (ст. 581 Господарського 
кодексу України, в багатьох 
нормативно-правових актах 
виключено слово «печатка»), 
тобто може мати 

• Водний кодекс – безоплатність 
дозволу на спеціальне 
водокористування, деталізовано 
строки в процесі прийняття 
рішення про видачу дозволу 

• Реформується дозвільна система 
у сфері поводження з відходами 

• Державні органи втрачають 
право  припиняти діяльність 
компаній у випадку 
«перевищення ними лімітів 
використання природних 
ресурсів, порушення екологічних 
нормативів, стандартів або 
порушення інших вимог 
екологічної безпеки»; 

• Скасовується необхідність 
запевнення корпоративної 
друком – тепер виключно за 
наявності печатки відбувається 
завірення документу відтиском 
печатки 



Дерегуляція 

Закон України 

«Про внесення змін до 
законодавчо АКТІВ України 
Щодо Спрощення порядку 
Відкриття бізнесу» 

№ 1206 -VII від 15.04.2014 року 
(набирає ЧИННОСТІ 06.11.2014 
року) 

 

Дерегуляція 



Реалії України 

2014 

Кількість податків та 

зборів 

23 

ПДВ 20% 

ПДФО 15%, 17% 

ЄСВ 36,76 - 49,7% 

Податок на прибуток 

підприємств 

18% 



Досвід Грузії 
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Результати Грузії – І фаза реформ 

• Скасування 15 податків 

• Дерегулювання  

• Об'єднання податкової та митної служб 

• 2003-2007 рік – збільшення доходів до 
бюджету з 12% до 21,6% від ВВП 



Результати Грузії – ІІ фаза реформ 

До реформ Після реформ 

К-сть податків 22 6 

Плановий дохід від 
податків у відсотках від 
ВВП 

40-45% 28-30% 

ФАКТИЧНИЙ дохід від 
податків у відсотках від 
ВВП 

15,6% 23,4% 

Співвідношення 
фактичного/планового 

35% 78-85% 

• Зниження рівня корупції 
• Запровадження ліберального податкового кодексу 
• Підвищення ефективності адміністрування податків 



Результати Грузії – ІІ фаза реформ 
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Проект Закону України 
«Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
особливостей 
уточнення податкових 
зобов’язань з податку 
на прибуток 
підприємств та податку 
на додану вартість у 
разі застосування 
податкового 
компромісу» 

Податковий Компроміс 



• Сума заниженого податкового зобов’язання 
з податку на прибуток підприємства та/або 
податку на додану вартість сплачується в 
розмірі 15 відсотків. При цьому 85 відсотків 
такої суми вважаються погашеними, 
штрафні санкції не застосовуються та пеня 
не нараховується 

Податковий Компроміс 



Подаємо уточнення (60 днів узгодження) 

Спеціальна форма 

Підлягає «уточненню» 
податок на прибуток 

ПДВ  

 

Запит Податкової (10 днів) 

Про можливі порушення 
(уточнення податковою) 

Наприклад згідно бази – 
оборот з «Ямами» був 
більший ніж «уточнено» - 
напевно будуть обирати 
власну модель розрахунку  

Відповідь на запит (10 днів) 

Якщо відповідь не надати – 
компромісу не буде! 

Якщо податкова не 
погодиться з відомостями 
підприємства – компромісу 
теж не буде! 

Податковий Компроміс 



• Де і як може мати місце «корупційна 
складова?» 

• Скільки готовий реально платити Бізнес? 

• Як будуть «перевіряти» розрахунки 
податківці? 

• Чи буде такий компроміс ефективним? 

Податковий Компроміс 



Дякую за увагу! 

Антон Подільчак 
Керуючий партнер Advice Group 

+380 50 371 61 37 
pam@advice-group.com  
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