ПРОТОКОЛ № З

засідання координаційної ради
з питань розвитку підприємництва

і (і:с

НР" райдержадміністрації

24 .03.2017

м. Кам'янець-Подільський
.

Присутні:

Голова
координаційної
ради
- заступник голови райдержадміністрації
Чумак Микола Петрович
Заступник
голови
координаційної ради
Гнщук Сергій Васильович
- приватний підприємець, голова правління Першої
фермерської кредитної спілки
Чіиізубова Ольга Миколаївна - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрацїї
Секретар
координаційної
ради
Подорожна Юлія Анатоліївна - головний спеціаліст відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрадії
Члени координаційної ради:
Аркуша Ярина Іванівна
- приватний підприємець, с. Тарасівка
Басюк Надія Олександрівна
- приватний підприємець, с. Смотрич
Березюк
Олександр - приватний підприємець, викладач
Подільського
Михайлович
державного аграрно-технічного університету
- начальник Кам'янець-Подільської ОДП1
Бєлко Ігор Антонович
(за згодою)
Григорєв Василь Михайлович
- в.о. начальника відділу містобудування архітектури та
житлово
. комунального
господарства
райдержадміністрації
- перший заступник начальника управління Пенсійного
Бичок Ярослав Леонідович
фонду України в м. Кам’янець- Подільський і в Кам’янецьПодільському районі
(за згодою)
Ващук
Наталія - завідувач юридичного сектору
райдержадміністрації
Володимирівна
заступник начальника управління, начальник відділу
Сузанська Надія Михайлівна
організації
виробництва
та
маркетингу
сільськогосподарської продукції
- директор приватного підприємства
Гасюк Леонтій Семенович
«Глорія Дей». с. Колнбаївка
- приватний підприємець, с. Смотрич
Громніцька Емілія Адамівна
- приватний підприємець, с. Колнбаївка
Грицюк Галина Романівна
приватний підприємець, с. Боришківці
Зелениця
Володимир
Анатолійович
Когунь Людмила Михайлівна

:Д.

- приватний підприємець, с. І олосків

■Потоцкий Віктор Ііш іаи іч

• Юрист консультант „Гарячої лінії" лля підприємств
•начальник відділу Дсржгеокадвстру в Кам'янсцьПоді.тьському районі
Сиропна Штати Ііишівна
- приватний підприємець. смт. Стар* Ушиця
Слободян Аліна Сгагіславіини - директор районною центру зайнятості
Шкрибяйло
ірИна
-приватний підприємець, с. Шушівці
Вячеславівна

ПшетаковскиЯ
ЛюдяІГОПНЧ

Олексій

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
і місцеіого^н'інл'уСКІ,,В" МЙШ,ТОСІІ ,исе* н“ “ сфсРі “ідирисмництаа та співпрацю мімрді
г._ Розгляд проса» розпорядження Кабінету Міністрів Укроїли "Про схвалення
тратепі розвитку малого і сс|Ч-;иіиіго цілирисмшити и Україні на період до 2020 року".

По першому питанню слу хали:
Бєдко Ігоря Антоновича - начальника Кам’янсць-Подільсмсої ОДНІ, який повідомив про
зміни ло ПКУ. якими підвищено ставки акцизною податку на:
• пиво солодове — із 2,48 до 2.78 (грн/л);
• вініл натуральні з доланням спирту II міцні (кріплені) — із 7,16 до 8.02 (іри/л);
• вина ігристі Пвина пповані — із 10,40 до 11.65 (ірті/л);
• вермути й інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або аромлтизуттьних
екстрактів — і» 7.16 ло 8.02 (грибі);
• інші зброджені напої {наприклад. сидр, перрі (грушевий питій), напій медовий); суміші зі
зброджених ШШОЇВ і суміші зброджсянх напоїв Ь безалкогольними напоями, в іншому місці
не зазначені (з додавшім спирту ) - із 105,80 ло І26.96(іроі,'І літр 100-відсопсового спирту)’.
• сидр і перрі (без додання спирту) — із 0.95 до 1,06 (грн/л);
• спирт етиловий, неденатуропаимй, із концеитрацігю спирту 80 відеиікіа об’ємних
одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти й спиртні напої, одержані
шляхом перетики, денатуровані, будь-якої концентрації (код 2207 УКТ ЗЕД) - із 105.80 до
126.96 (гри/1 літр 100-яілсоткового спирту);
• спирт етиловий, нсдснатуровашій. із концентрацією спирту менш як 80 відсотків
об’ємних одиниць, спиртові дистиляти й спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери
й інші напої, шо містять спирт (код 2208 УКТ ВЕД) — із 105,80 до 126,% (грн/1 ліір 100відсоткового спирту);
• Продукти з умістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць і більше (коди 2103
90 30 0 0 ,2106 90УКДЗЕД) — із 141,06,» І69;27 (ірн/1 літр ІОО-підсоткового спирту).
Водночас є й приємна новина:
І) ставки на зброджені напої, одержані винятково в результаті природного
(натурального) бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, з умісюм еішргу не
більш ніж 8,5 відсотка об’ємних одиниць (бет додання спирту) (коше 2206 00 39 00.2206 00
59 00, 2206 00 89 00 УКТ ЗЕД). установлено на рівні 1.06 грн/л. Раніше акциз на відповідні
напої визначався залежно від рівня спирту й становив 105,80 гри за 1 літр ІОО-підсоткового
спирту;
2) ставка на слабоалкогольні напої встановлена на рівні спиртових днсиїлятів і спиртних
напоїв, т о відповідають коду 2208 УКТ ЗРД — 126.96 гри за 1 літр 100-відсоткового спирту.
Раніше акциз на «слабоалкоголку» визначився з розрахунку 211,59 гриЧ літр 100відсоткового спирту.

,

.

______

Водночис він за' важлтв. шо п. 1 Ирикшиевнх та перехідних пажякень Закону Кг
1791 псрстбаче.іо, що норми стосовно ставок акцизного податку нл алкогольні ииної. Ъи>
підлягають .маркуванню марками акцизного податку набирають чинності з першого числа
іпегього місяця з дня набрання чинності Законом Ні 1791, тобто з 01.03.2017 р.
Також Белко особливу увагу підприємців звернув на про строки полини,. податкових
тсюгараиій та сп.зати податкових зобов'язань:
,.
.
І квартал 2017 року — 10 травня та 19 травня 2017 року відповідно;
. II квартал 2017 року — 9 серпня га 18 серпня 2017 року підіюпідію:

•
•

III iciupiiui 2017 року — 9 Листопада та 17 листопада 2017 року відповідно;
IV кпартил 2017 року — 9 .пошто та 19 лютого 2018 року відповідно.
Цін нагадав два основні правила, які мають пам'ятати платники податків під час подання
декларацій та сплати податкових зобов'язань:
1) якщо останній день строку подання податкової декларації прнаадве на вихідний або
святковий день, то останнім дмем строку вважається операційний (банківський) день, що настає
а вихідним вбо святковим днем (п. 49.20 ПКУ):
2) платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового тобов'ятання,
зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом ІО-ти к.дн., що настають за останнім
днем відповідного граничноїх) строку, передбаченого ПКУ дня подання податкової декларації,
крім випадків, установлених Ш.У (п- 57.1 ПКУ).
В обговоренні іітялн участь:
Аркуша ЯЛ.. Чумак М.П., Когунь Л.М.. ГриторЧо D.M . Чіпізубова О.М.
За результатами обговорений шірінпі.ін:
І.Рекомендувати відділу економічного розвитку і торгівлі поширити розмістити
інформацію на сайті РДА.
Термін: S.04.2017 року.
Гайнували: «ЗА» ІЗ осіб: «ПРОТИ»

0 осіб . *.УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб.

Но другому питанню слухали:

і'

'Сузапську Н.М. начальника відділу агропромисловим розвитку, яка попідомттла. шо
автоматичні виплати дотацій за лютий 2017 року в межах держпідтримхи сільгоспвиробників
мають розпочатися л 15 квітня. До 1 квітни аграрії повинні подати відповідні заяви" до
місцевих органів Державної фіскальної служби, яка вже розпочала внесення отримувачів
дотацій до Реєстру. Вона гнаголосила на на строках механізму здійснення виплат за лютий
2017 року. Отже:
• до І квітня сільськогосподарські виробники мають подати заявку па здійснення
держпідтркмки з відповідними податковими документами та сплатити податки;
• до 5 квітня буде здійснено виділення асигнувань відповідно до помісячного
бюджетного розподілу;
• до 10 квітня Державною фіскальною службою буде сформовано Реєстр отримувачів
бюджетної дотації;
• із 15 квітня Дсржказначсйстно розпочне виплати шляхом перерахування в
автоматичному режимі відповідним отримувачам суми бюджетної дотації з н«бюджетної о
рахунка Мінаїрополітнкн.
•Загалом до виплати у квітні 2017 року акумульовано 217^3 мли гри. У разі наповненая
спеціального фонду ця сума може бути збільшена ini 151 млн г ри — до 368 мли гри у
цілому.
В обговоренні віяли участь:
І ромніцька К.А. Зслениця В.А.. І'иіцук С.В., Федик О.Г., Когунь
1а результатами обговорення шірішилн:
І. Рекомендуваги відділу економічного розвиїху і торгівлі поширити розмістити
інформацію на сайті РДА..
2. Термін: .4.04.2016 року.

3. Іаю суеаш : «ЗА» - Ібосіи; «ПРОЗ

Секретар

*

ІИСЬ» -Оосіб.

ІО.Подорожна

<с

