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Події

В Україні почалася кампанія
з декларування доходів

Торік у світі загинула рекордна
кількість журналістів — 141

З 1 січня 2013 року в Україні розпочалася кампанія з
декларування громадянами свого майнового стану та
доходів, отриманих ними протягом 2012 року. Як повідомила Державна податкова служба, декларації про
доходи будуть приймати до 1 травня 2013 року. В повідомленні ДПСУ вказується, що для зручності платників
податків декларацію можна подати в електронному
вигляді за наявності електронного ключа цифрового
підпису та відповідного програмного забезпечення,
які надаються безкоштовно.

За інформацією незалежної журналістської організації
Press Emblem Campaign, минулий 2012 рік виявився
рекордним на загиблих журналістів: у 29 країнах втратив
життя 141 кореспондент. Про це повідомляють «Коментарі». За даними РЕС, кількість убитих журналістів порівняно
з 2011 роком зросла на 31%, тобто на третину. Найбільше
співробітників ЗМІ — аж 37 — загинуло в Сирії. За даними
організації, поряд із нею найнебезпечнішими країнами для
медійників стали Сомалі, Мексика, Бразилія та Гондурас.
Окрім цього, чотири журналісти зникли безвісти.

У день Різдва Христового Віктор Янукович
перебував на Волині

У

день Різдва Христового Президент України Віктор Янукович
узяв участь у святковій літургії
у Свято-Успенському Святогорському Зимненському жіночому
монастирі в с. Зимне Волинської
області.
Різдвяну літургію відправив
керівник справ УПЦ, архієпископ
Бориспільський Антоній.
Глава держави передав настоятельниці монастиря ігумені Стефані церковний посуд для здійснення обряду освячення хліба,
пшениці, вина та єлею.
На згадку про перебування у

монастирі керівник справ УПЦ,
архієпископ Бориспільський Антоній, та ігуменя Стефана подарували Президенту Зимненську ікону Божої Матері.
Віктор Янукович оглянув монастир і відвідав печери преподобного Варлаама та храм святої
Юліанії, княгині Ольшанської. Разом із Віктором Януковичем були
Генеральний Прокурор України
Віктор Пшонка, голова Волинської
ОДА Борис Клімчук, міністр культури України Михайло Кулиняк,
голова Волинської обласної ради
Володимир Войтович.

Н

а думку одного з лідерів
«Батьківщини» Олександра
Турчинова, у 2013 році можуть
відбутися дострокові парламентські та президентські вибори. Про
це він сказав у ефірі 5 каналу, повідомляє «Дело».
«У разі, коли безупинне сповзання України у прірву не закінчиться, я не виключаю, що 2013-й
може стати переломним роком для
країни, коли відбудуться позачергові парламентські та президентські вибори, щоб сформувати владу, яка врятує державу», — сказав
він.
За його словами, з початку
2000-х років в Україні не було жодної затримки виплат зарплат бюджетникам і пенсій. «Натомість зараз знову повертаються ті страшні
часи, коли місяцями не дають
платню», — зазначив він.
Також, коментуючи останні
економічні ініціативи владців, наприклад, про введення податку на

обмін валюти, Турчинов сказав:
«Ще кілька таких новацій — і не
буде цього уряду, не буде цієї влади. І, безумовно, Україна постане
перед ситуацією — з одного боку,
нас доведуть до дефолту, до міжнародної ізоляції, з іншого боку,
доведеться повністю оновити владу».
Опозиціонер додав, що в 2013
році є «реальна небезпека», що
влада спробує «приватизувати
українську землю». З його слів,
українську економіку перетворили на «фінансову піраміду», яка існує завдяки кредитуванню. «Українська банківська система може
бути зруйнована як картковий
будиночок», — упевнений Олександр Турчинов.
Крім того, він заявив, що опозиція наполягатиме на скасуванні
«антиконституційних законів», зокрема, про мову, про референдум,
Податкового кодексу й інших.

Тимошенко заявила, що до її косметики
і мийних засобів підсипають отруту

Ю

лія Тимошенко підозрює,
що сторонні особи додають
отруйні речовини до мийних засобів і косметики, якими вона
користується. Про це повідомляє
прес-служба Державної пенітенціарної служби.
За її даними, в ніч на 5 січня на
ім’я начальника Качанівської колонії від Тимошенко надійшла чергова заява про загрозу її здоров’ю і
життю під час перебування в ЦКЛ
«Укрзалізниці». «Зокрема, у заяві
вказано, що до мийних і косме-

тичних засобів нібито сторонніми
особами могли бути додані отруйні речовини», — сказано у повідомленні.
У зв’язку з цим керівництвом
колонії було проведено службову
перевірку, «що спростувала присутність сторонніх осіб на території охоронюваної зони ЦКЛ».
«Для проведення експертного дослідження передано зразки
мийних і косметичних засобів до
Харківського науково-дослідницького інституту судових експертиз
ім. Бакаріуса. Згідно з експертним
висновком від 5 січня, досліджені
препарати слідів розчинних солей
металевих отрут: барію, свинцю,
кадмію, миш’яку, талію, ртуті, вісмуту та цинку — не містять», —
сказано у повідомленні.
«Таким
чином,
висновок
ХНДІСЕ та результати перевірки
Качанівської установи підтверджують безпідставність підозр
і звинувачень з боку засудженої
Тимошенко про загрозу її життю і здоров’ю», — додали в пресслужбі.

згідно з загальнонаціональним
опитуванням, стільки українців,
які голосували на парламентських виборах 28 жовтня, навіть
не знають, хто з кандидатів-мажоритарників переміг у їхньому
окрузі.

Які закони почали діяти у 2013 році
2013 рік в Україні почався з набрання чинності цілою низкою нових
законів. Цьогоріч приватним особам доведеться звикати до нових
податків — на нерухомість і на продаж авто, а підприємцям — шукати
способи, як скористатися новими
пільгами. Що конкретно змінилось
у законодавстві, досліджували
«Відомості».

спростить ідентифікацію громадян
і підвищить захист документів від
підробки.
На перших порах біометрику видаватимуть лише тим українцям, які
збираються їхати за кордон.
До слова, закон передбачає
можливість відмовитися від біометричного паспорта, якщо цього не
дозволяють релігійні переконання
громадянина.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ
РЕЄСТРАЦІЇ АВТОМОБІЛІВ

У 2013 році набирають чинності
норми Закону України «Про зайнятість населення». Головним чином
зміни стосуються того, що статус
безробітного можна отримати вже
з першого дня реєстрації у службі
зайнятості. Раніше він набувався з
сьомого дня.
А роботодавцям, котрі створюють робочі місця для молоді (перше
робоче місце), одиноких матерів, дітей-сиріт і осіб, які відбували покарання, надаються пільги при сплаті
Єдиного соціального внеску.
БІОМЕТРИЧНІ ПАСПОРТИ

Олександр Турчинов прогнозує у 2013 році
перевибори

37%

Із першого січня 2013 року вступили в дію біометричні паспорти
— це пластикова картка з безконтактним електронний носієм інформації. До неї вноситимуть прізвище
та ім’я особи, стать, громадянство,
дату та місце народження, термін дії,
цифрове фото громадянина, цифровий підпис особи й іншу інформацію. Документ підлягатиме заміні
кожні десять років. Закордонний
паспорт і надалі виготовлятимуть
у формі книжечки, одна зі сторінок
якої так само міститиме безконтактний електронний носій інформації.
Українські урядовці запевняють, що введення закону не означає
автоматичної втрати чинності виданих раніше паперових паспортів.
Мовляв, усі документи залишаться в
обігу до терміну, на який вони були
оформлені.
Натомість запровадження сучасних документів називають кроком
на шляху до скасування візового
режиму з Європейським Союзом.
Адже біометричні документи —
одна з умов лібералізації поїздок
українців до країн ЄС.
Крім цього, українські чиновники запевняють, що новація значно

З першого дня нового року набув сили ще один закон, який передбачає спрощення та здешевлення
процедур відчуження та реєстрації
автотранспортних засобів. Зокрема, йдеться про зменшення розміру
держмита за нотаріальне посвідчення договорів відчуження до 1-5 неоподатковуваних мінімумів.
Цим законом скасовується сплата збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування при другій і
наступних реєстраціях транспортних засобів (перереєстрації). Збір до
Пенсійного фонду буде стягуватися
тільки в разі первинної реєстрації,
крім того, його ставка буде диференційованою — 3% за автомобіль
вартістю до 165 прожиткових мінімумів (81,83 тис. грн.), 4% — до 290
прожиткових мінімумів (319,58 тис.
грн.) і 5% — понад 290 прожиткових
мінімумів. Це дозволить фізичним
особам укладати угоди купівлі-продажу автомобілів у встановленому
законом порядку.
Також законом передбачено
зменшення розміру державного
мита за завірення договорів відчуження транспортних засобів. При
нотаріальному завіренні договорів
відчуження рухомого майна на користь дітей, одного з подружжя,
батьків із 1% суми договору (не нижче справжньої вартості транспортного засобу) до одного неоподатковуваного мінімуму (17 грн.) і з 5% до
5 неоподатковуваних мінімумів (85
грн.) для інших осіб.
ЄДИНИЙ ПОДАТОК
ПЛАТИТИМУТЬ ПО-НОВОМУ
Згідно з Законом України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України відносно Державної
податкової служби та у зв’язку з

Впевненим курсом
У
країнці нарешті можуть спати
спокійно і не хвилюватись за збереження своїх кровних заощаджень.
Побоювання девальвації національної валюти так і не виправдалися, і
в майбутньому обвал гривні навряд
чи загрожує Україні. Про це свідчить
весь минулий рік, який, за прогнозами деяких так званих експертів, країна повинна була закінчити з курсом
долара мало не 12 грн. Такі негативні
очікування традиційні для передвиборчих періодів. Однак парламентські вибори давно завершилися, а
курс гривні встояв. Президент України Віктор Янукович особливо відзначив, що найбільша заслуга в цьому
належить Нацбанку, очолюваному
Сергієм Арбузовим. «Незважаючи
на спроби проведення спекулятивних атак на гривню, оперативність і
зваженість дій Національного банку
дозволила зберегти її стабільність.
Останнім часом на готівковому валютному ринку обсяг купівлі іноземної валюти населенням практично
зрівнявся з обсягом продажу, чого не
вдавалося досягти протягом багатьох
років», — заявив Віктор Янукович.
Регулятор зробив усе можливе
не тільки для зниження попиту на
іноземну валюту, боротьби зі спекуляціями, але і для скорочення доларизації економіки. Минулого року
регулятор прийняв рішення поповнювати ринок іноземною валютою
засобами експортерів, які зазвичай
притримували її у себе в надії на

майбутні прибутки через зростання
курсу. Однак тепер вони зобов’язані
продавати половину своєї валютної
виручки на міжбанку, а також завозити її в Україну в два рази швидше,
ніж раніше. Аналогічні заходи введені для переказів фізичних осіб.
Нацбанк увів обов’язкову вимогу
— продаж на міжбанку надходжень
з-за кордону в іноземній валюті на
користь населення в сумі понад 150
тис. грн. в місяць в еквіваленті. На
звичайних громадянах ці заходи не
позначаться, адже настільки великі
перекази зазвичай здійснюються винятково зі спекулятивною метою.
Не доводиться сумніватися і в
тому, що вдасться утримати курс
стабільним і в 2013 році. Тепер Сергій Арбузов, призначений напередодні Нового року віце-прем’єром,
і його команда зможуть сприяти
цьому навіть на більш високому
рівні, ніж раніше. Звичайно, не обходиться без спекуляцій на цей рахунок. Однак легко помітити, що всі
експертні думки, які стверджують
зворотне, ні на чому не ґрунтуються.
«Було багато паніки, що в кінці року
курс буде 9-10 грн./долар. Як бачите,
все вийшло навпаки — 8 грн., і велика ймовірність того, що в 2013-му
нас знову будуть лякати. Це, я так
розумію, вже традиція», — говорить
президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
Ніяких економічних передумов для
девальвації зараз не існує, а паніці та

проведенням адміністративної реформи в Україні», вводяться дві
нові групи платників єдиного податку. До п’ятої групи відносяться
фізичні особи-підприємці з річним
оборотом не більше 20 млн. грн. і
кількістю найманих робітників не
більше 20 чоловік. До шостої групи
— юрособи з оборотом не більше 20
млн. грн. і 50 найманими робітниками. Ставка — 7% + ПДВ або 10% без
ПДВ.
ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ
Із першого січня 2013 року набула чинності норма Податкового
кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності
як фізичних, так і юридичних осіб,
обкладатиметься податком.
Оподатковуватимуться будівлі,
які належать до житлового фонду, а
саме — житлові будинки, прибудови
до них, житлові будинки садибного
типу, квартири, котеджі та кімнати у
багатосімейних квартирах.
Нормами Податкового кодексу звільняються від оподаткування
квартири площею до 120 кв. м, житлові будинки площею до 250 кв. м,
об’єкти житлової нерухомості, які
перебувають у власності держави
або територіальних громад (їхній
спільній власності); об’єкти житлової нерухомості, які розташовані
в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом; будівлі дитячих
будинків сімейного типу; об’єкти
житлової нерухомості, які належать
багатодітним і прийомним сім’ям,
у яких виховується троє та більше
дітей, але не більше одного такого
об’єкта на сім’ю; гуртожитки.
Очікується, що цьогоріч місцеві бюджети отримають близько 75
мільйонів гривень від податку на нерухоме майно.

спекулятивним угодам новий віцепрем’єр добре вміє запобігати. Про
це свідчить хоча б те, що за весь минулий рік долар подорожчав усього
на 1 копійку. І це на тлі серйозного
передвиборчого ажіотажу й негативних очікувань. Після цього навіть екс-голова Кабінету Міністрів
2005-2006 років Юрій Єхануров визнав, що саме Нацбанку вдалося минулого року запобігти можливості
дефолту України: «Було поставлено
завдання «Стояти», і воно було виконане. Таким чином, Арбузов зі
своєю командою показав, що він
ефективний управлінець».
Зараз ситуація на валютному
ринку залишається спокійною. Населення вже починає розуміти, що
немає сенсу в інвестиціях у валюту
чужої країни, і все більше довіряє
своїй власній. Про це свідчить відсутність попиту на готівкову валюту
— в обмінних пунктах черг давно вже
не спостерігається, а курс закріпився
на рівні 8,05-8,10 грн. Показовим є і
зростання гривневих депозитів. За
даними Нацбанку, за 11 місяців минулого року їх загальний обсяг у банківській системі зріс на 19,5 млрд. грн.
У той же час рівень дефляції в
Україні склав 0,4%, що також має
позитивний вплив на вартість національної валюти. Тому немає ніяких
підстав побоюватися, що в 2013 році
Україну чекають якісь валютні потрясіння.
Сергій ТИЩЕНКО

