Новий міністр
інфраструктури
погрожує відставкою
Глава Міністерства інфраструктури України
Володимир Омелян заявив, що може подати
у відставку вже через місяць роботи в разі
блокування розпочатих реформ у транспортній галузі: «Для мене ключовим є перший місяць. Якщо прийдуть порядні люди,
якщо буде чіткий індикатор, що ми рухаємося вперед, — то є сенс далі боротися».

Петра Порошенка просять
перекласти борги України на
«злодійкуватих чиновників»

21

На стільки відсотків Україна за два місяці
цього року скоротила експорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. У
структурі експорту товарів найбільшу частку
склала продукція АПК та харчової промисловості (42,9%), продукція металургії (22,4%) та
машинобудування (11,8%).

Електронна петиція з таким проханням з’явилася 15
квітня на сайті українського лідера. У петиції уточнюється сума зовнішнього боргу країни на початок 2015
року — 72 мільярди доларів. «Для реальної боротьби з
корупцією за підтримки кредиторів України необхідно
провести розслідування та притягнути до суду причетних до розподілу коштів та зобов’язати повернути
награбоване», — йдеться в петиції.
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Актуально

У 2015-му через аграріїв з бюджету «відмито» 21 млрд грн ПДВ
Поетапна відміна спецрежиму ПДВ для сільгоспвиробників проблему не вирішить — потрібно міняти систему та верхівку
фіскальної служби
У розпорядженні видання Hubs
з’явилися доволі цікаві дані Державної фіскальної служби (ДФС)
про щомісячну динаміку накопичених сум ПДВ у розпорядженні
виробників сільгосппродукції
— суб’єктів спецрежиму оподаткування (ст. 209 Податкового кодексу). Згідно з цією інформацією,
очевидно, що одним з головних
шляхів легалізації «лівого» податкового кредиту по ПДВ у 2015 р були
аграрії, які працювали на спецрежим. Імовірно, у другому півріччі
минулого року в такий спосіб було
легалізовано до 21 млрд грн «схемного» податкового кредиту.
СТАТИСТИКА ТА ОЦІНКИ
Якщо в першому півріччі 2015
року сільгоспвиробники залишили
в себе у розпорядженні 9,4 млрд грн
проти 8,1 млрд грн у першому півріччі 2014-го, то в другому півріччі
сталося вибухове зростання: 36,8
млрд грн проти 10,2 млрд грн роком
раніше. А в грудні 2015 р сума була
неспівставно величезною — 13,7
млрд грн за місяць!
Згідно з даними Держстату, у
2015 році в порівнянні з 2014 роком
інфляція при реалізації сільгосппідприємствами продукції склала
майже 55%. Якщо брати за основу
цей показник, то в другому півріччі 2015-го накопичений аграріями
ПДВ міг скласти максимум 15,8 млрд
грн. Виникає риторичне питання
про те, звідки взялися інші 21 млрд
грн ПДВ, акумульованих аграріями?
Плюс закономірне питання до податківців — куди пішли ці мільярди?
Цілком ймовірно, що показник
імовірно легалізованих через податкові «ями» грошей може бути і
вищим 21 млрд грн. По-перше, дані

Держстату можуть бути не на 100%
коректними. По-друге, вони беруть
до уваги середні показники за весь
календарний рік, а коректніше порівнювати перші півріччя (осінь)
двох маркетингових років. У цьому
випадку вартість, зокрема, зернових
культур на внутрішньому ринку підвищилася приблизно на 30% (осінь
2015 порівняно з осінню 2014 ). Потретє, треба враховувати, що обсяги
виробництва сільгосппродукції в
2015 р. у порівнянні з 2014 р. в основному знизилися.
За даними Держстату, обсяги виробництва м’яса в живій вазі
зменшилися на 1,4%, молока — на
4%, яєць — на 14,3%, зернових — на
6,1%, буряків — на 34,7%, овочів —
на 5%. Помітний приріст виробництва відбувся тільки по насінню соняшнику — на 10%.
А ЩО ДЕРЖАВА ТА
ПОДАТКІВЦІ?
Нагадаємо, що боротьба з цим
явищем вилилася в протистояння в
парламенті щодо скасування спецрежиму для аграріїв при прийнятті
нової версії Податкового кодексу.
Уряд замість вирішення першопричин проблеми запропонував зовсім
скасувати спецрежим з ПДВ для цієї
групи платників податків. Більшість
народних депутатів висловилися
проти. У результаті було прийнято
рішення «ні вашим — ні нашим»:
при виробництві зернових і технічних культур 85% ПДВ йде в бюджет,
15% залишається підприємству;
для садівництва це співвідношення
склало 50:50; для тваринництва —
20/80 (ст. ПКУ 209).
На наш погляд, в умовах економічної рецесії та дефіциту не те що
дешевих кредитів, а взагалі, як таких, кредитних ресурсів, повністю

позбавляти податкових пільг сільгоспвиробників, котрі забезпечують
основний експортний дохід країни,
не можна. Це рішення на рівні пана
Шарикова «взяти все та поділити».
Безумовно, проблема є. І, цілком
можливо, далеко не всі навіть чесні
аграрні компанії використовували
податкові преференції для розвитку
або модернізації підприємств (мета
цієї преференції). Тут потрібно розуміти: а що робить і може зробити
держава в особі фіскалів для вирішення бюджетних завдань з одночасним забезпеченням пільг для
сільгоспвиробників?
Нагадаємо, що одним з основних
інструментів боротьби з явищем мінімізації податкових зобов’язань
через виведення ПДВ у податкові
ями та фірми-метелики держава
задекларувала впровадження системи електронного адміністрування (СЕА). СЕА в робочому режимі
була запущена в липні 2015 року. Це

Саакашвілі
вимагає звільнити
Насірова

Г

Яценюк перед відставкою в два рази підняв
виплати чиновникам

К

абінет Міністрів України перед
відходом з поста глави уряду
Арсенія Яценюка ухвалив постанову
про зміну схеми нарахування зарплат держслужбовцям.
Як відзначають «Вести», рішення
було прийняте урядом ще 6 квітня,
але опубліковане на сайті Кабміну
лише 18-го.
Як наголошується, нові правила
прив’язані до закону про держслужбу, який запрацює з 1 травня. З цього ж числа змінюється і схема нарахування зарплат.
У кожному регіоні і в кожного
підрозділу своя схема, і часом різниця в зарплатах — у два-три рази.
Тепер, за рішенням Кабміну, оклад
районного фахівця складе 1 723 грн,
глави району — 8 615 грн, губернатора — 10 338 грн, а міністра — 12 061
гривню. Зараз оклад вищих чиновників — у районі 6 000 гривень.
Стартова цифра, від якої йдуть
всі наступні розрахунки, зросла
вдвічі. З урахуванням всіх надбавок
також виросте і остаточна сума. Судячи з декларацій, зарплата чиновників рік від року в рази змінюється.
Так, у 2014 році, коли скасували
надбавки, вони отримували 5–7 тис.
грн в місяць. А в минулому році — в

середньому 15 тисяч гривень. Також
зміниться і порядок нарахування
зарплат для обслуговуючого персоналу — прибиральниць, секретарів,
касирів, стенографісток, інженерів і
багатьох інших.
Наприклад, оклад прибиральниці в Кабміні буде 1 840 грн. До нього,
на розсуд начальства, можна буде
приплюсувати 50% окладу за хорошу роботу і ще 50% — за додаткове
навантаження.
Значно підвищуються і доплати
за ранги. Наприклад, зараз за 9-й
ранг держслужбовця платять 90 грн,
а будуть — 200 гривень.
Але пересічні чиновники кажуть, що після підвищення будуть
отримувати стільки ж, скільки і зараз.
«Однією рукою додають, іншою — зрізають. Оклади ще тільки
збираються підняти, а надбавки за
особливість роботи і за категоріями
вже зрізали», — розповіла співробітниця парламентського комітету
соцполітики. Це пов’язано з тим, що
зарплатний фонд затвердили в річному бюджеті і міняти його не можна. Тому спочатку всім нараховують
оклади, а потім вручну розподіляють решту грошей.

лава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі
вважає, що новий уряд повинен
звільнити главу Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Про це Саакашвілі заявив у
вівторок на конференції «Тиждень структурних реформ на
честь Кахи Бендукідзе» в Києві,
пише «Інтерфакс-Україна».
«Якщо Насіров залишиться
ще на місяць, значить, буде все
так, як ми попереджали. Чи не
місяць навіть — два тижні. Це
означає, що контрабандна мафія
остаточно здобула перемогу в
Україні», — сказав він.
За словами Саакашвілі, одеська влада значно полегшила для
компаній митне оформлення товарів — частка вантажів, огляд
яких проводили, скоротилася
з 80% до 7%. Це привернуло на
одеську митницю 95 нових компаній, а сірий імпорт сам «пішов»
на інші митниці, бо одеська митниця сама відмовилася від вантажів сумнівного походження.
Він нагадав, що в Одеській
області будується новий митний
термінал, на якому оформлення контейнерів буде проходити
дуже швидко, при цьому оглядати будуть 5–7% контейнерів, а
поглиблений огляд буде займати
не більше години.
За його словами, Насіров виступає проти такого нововведення, а тому повинен бути звільнений.

може бути однією з причин, чому
«мінімізатори» почали діяти через
сільгосппідприємства, які не несли
зобов’язань по ПДВ перед бюджетом.
Але відбувається це не тому, що
СЕА поборола всі першопричини
явища, а тому, що в нових умовах
через аграріїв виявилося простіше
займатися «мінімізацією».
По-перше, не викликає жодних
сумнівів той факт, що в ДФС знає
конкретних суб’єктів (аграріїв), які
займалися легалізацією «схемного»
кредиту. З огляду на те, що у Фіскальній службі вважають за краще
імітувати боротьбу з мінімізацією
податкових зобов’язань, напрошується висновок, що сама ж Фіскальна служба ці суб’єкти і «кришує».
По-друге, поетапна відміна спецрежиму оподаткування в сільському
господарстві проблему «схемного»
кредиту в рамках СЕА не вирішить.
Для формування та легалізації кре-

диту по ПДВ будуть використовуватися нові інструменти. Наприклад,
за допомогою продажу податкового
кредиту суб’єктів ЗЕД, який у них
утворюється при розмитненні імпортного вантажу в складі товарних
залишків. Хоча ще раз підкреслюємо: без участі верхівки ДФС і ця, і
інші схеми існувати б не змогли.
По-третє, до системи електронного адміністрування в нинішньому вигляді в легальних платників
податків багато нарікань. Її впровадження влітку минулого року, за
експертними оцінками (немає офіційних відомостей), призвело до вимивання оборотних засобів у бізнесу в розмірі не менше 10 мільярдів
гривень.
Сьогодні зайвий раз підтверджується те, про що давно говорили
експерти: СЕА не стала панацеєю від
зловживання. Зате в тому вигляді,
в якому вона впроваджена (з системою депонування коштів на ПДВрахунках і без автоматичного відшкодування ПДВ для всіх платників
ПДВ) вона точно завдала серйозної
шкоди суб’єктам господарювання!
Як говорилося вище, з моменту
впровадження СЕА, за експертними
оцінками (офіційні відомості ФДС і
Державної казначейської служби) на
постійній основі у суб’єктів господарювання було вилучено з обігу та заморожено на ПДВ-рахунках більше
10 млрд грн.
«Схемний» же податковий кредит нікуди не подівся. Про це свідчать не тільки створення робочої
групи, але й протоколи робочих
нарад ДФС, на яких присутніх регулярно інформують «про надану територіальними підрозділами інформацію щодо формування суб’єктами
господарювання схемного податкового кредиту по ПДВ», — резюмує
інформвидання «Ні корупції».

На Волині планують оптимізувати 106
шкіл

Н

а Волині із 747 шкіл — 149
вважається малокомплектними, про це свідчить дуже низька
наповнюваність класів. Тому в області розроблено ряд заходів щодо
оптимізації мережі малочисельних
шкіл.
Про те, як триває робота над
оптимізацією мережі малочисельних шкіл та вирішенням проблемних питань в галузі професійнотехнічної освіти, проінформувала
заступник начальника управління
освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна
під час оперативної наради в голови облдержадміністрації 18 квітня.
Як повідала чиновниця, розроблені орієнтовні маршрути підвезення дітей до базових (опорні
школи) закладів та проаналізовано можливість місцевих бюджетів
щодо співфінансування на умовах 50 на 50 за рахунок залишків
освітньої субвенції на придбання
шкільних автобусів. На сьогодні
в місцевих бюджетах на це вже
передбачено 10 млн 200 тис. грн,
однак, за її словами, цього дуже
мало, позаяк в обласному бюджеті
таких цільових коштів є 27 мільйонів гривень. Якщо не буде співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, то різницю коштів
Державного бюджету доведеться
повернути, бо вони — цільові. А
цього б не хотілося.
Також створено робочу групу
щодо визначення опорних шкіл,
на які в бюджеті наявна нерозподілена цільова субвенція в 11
мільйонів гривень. На сьогодні
таких шкіл, які відповідають вимогам та положенню про опорну
школу, в області всього дві, зокре-

ма, оформлені всі документи щодо
Колківського НВК та Голобської
ЗОШ. Разом з цим, розглядається
питання щодо Локачинської школи-гімназії. Інші школи документів ще не подали. Одними з вимог
для таких шкіл є наявність 350-ти
учнів, не менше двох класів в паралелі та трьох закритих шкіл.
Що стосується працевлаштування педагогів шкіл, які підлягають оптимізації, таких наразі є
743. З них 203 — пенсійного віку,
а отже — 540 осіб потрібно буде
працевлаштувати в нові школи.
Це, ймовірно, відбуватиметься за
рахунок введених нових штатних
одиниць.
— Жодна людина з малочисельних шкіл, які будуть закриті
або реформовані, не повинна лишитися без роботи, — наголосив
голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик.
Щодо проблемних питань у
галузі профтехосвіти, було відмічено, що з 22-х професійно-технічних навчальних закладів області, 11 фінансуються з обласного
бюджету, 5 — з бюджету м. Луцька,
тож є проблеми щодо фінансування п’яти закладів, які знаходяться
в містах Ковелі, Володимирі-Волинському та Нововолинську.
Зокрема, щодо Нововолинського
професійно-технічного
закладу, який міський бюджет не
має змоги утримувати, голова облдержадміністрації запропонував
провести його юридичну перереєстрацію за фактичним місцем розташування, а саме — в смт Іваничі.
У такий спосіб його фінансування
буде віднесено до обласного бюджету.

