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Діюче законодавство

Новини податкового законодавства
(08-12 грудня 2014)

Роз’яснення ДФСУ «Переведення (евакуація) матеріальних активів з ВЕЗ «Крим» на іншу територію
України» від 09.12.2014 р.
В ньому ДФСУ пояснила, якщо основні засоби, ввезені з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України, будуть відчужені без
введення їх в експлуатацію або до завершення 12 місяців після такого введення в експлуатацію, платник податку, який здійснив
постачання таких основних засобів, має, крім податкових зобов'язань, нарахувати пеню в розмірі 120 відсотків річних облікової
ставки Національного банку України за період з дати їх розмитнення до дати сплати нарахованих сум податку в бюджет.
З цим роз'ясненням можна ознайомитися у листі ДФС України від 03.12.2014 N 13311/7/99-99-19-03-02-17 «Про податок на
додану вартість», який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України.

Проекти змін в законодавчі акти

Проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення процедури
реєстрації платників податків» від 08.12.2014р.
Цей Проект Закону розроблено з метою спрощення та прискорення процесу відкриття бізнесу шляхом скорочення строків
реєстрації платників податку на додану вартість, а також скорочення строків і об'єднання процедур відкриття рахунку в банку і
сповіщення податкових органів про відкриття рахунку.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку
відкриття бізнесу» від 08.12.2014р.
Проект Закону розроблено з метою спрощення та прискорення процесу відкриття бізнесу шляхом скорочення строків реєстрації
суб'єктів господарювання. Внесення відповідних змін до актів законодавства сприятиме підвищенню позиції України в рейтингу
"Ведення бізнесу" за напрямом "Реєстрація підприємств" та відповідно рівня привабливості економіки для інвестицій.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції та
поліпшення умов ведення бізнесу» від 10.12.2014р.
Так, цим законопроектом передбачається підвищити рівень захисту прав інвесторів через запровадження похідного позову
(право міноритарного акціонера подати позов в інтересах товариства про відшкодування збитків), скоротити кількість обов'язкових
процедур для публічних товариств, які фактично не торгуються на біржі.
Пропонується ліквідація дозвільних центрів, як окремої складової центрів надання адміністративних послуг, та надання
адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності через центри надання
адміністративних послуг (зі збільшенням кількості таких центрів) та посилення відповідальності адміністратора за невиконання
посадових обов'язків.
Також, пропонується скасувати необхідність одержання дозвільних документів та повноваження органів влади щодо їх видачі
шляхом внесення змін до законів України, які регулюють відносини у відповідних сферах господарської діяльності.
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За детальною інформацією, будь ласка,
звертайтеся:

Kyiv Audit Group (PRAXITY):
• незалежний аудитор, 19-й рік поспіль
стабільно працює для Вас;
• учасник Міжнародного Альянсу Praxity
(TOP 10 Worldwide);
• входить до ТОП-10 аудиторів України;
• ЛІДЕР ГАЛУЗІ:"Золото рейтингу в Україні"
• "Надійний партнер для бізнесу".

Ірина Ігумнова,
Керуючий партнер
igumvova@kagaudit.com
Тетяна Кириленко,
Партнер
kirilenko@kagaudit.com

Дане видання не є консультацією і
пропонується з метою інформування
про зміни в законодавстві.
В індивідуальних ситуаціях
рекомендується звертатися за
професійною консультацією.

Портфель послуг:
Аудит|Tax & law консалтинг|Due diligence |
HR-audit | Юридична підтримка |
Аутсорсинг бухгалтерії |Тестування бухгалтерів |
Вся інформація на сайті www.kagaudit.com

Kyiv Audit Group – Ваш надійний бізнеспартнер!
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