Електронний бюлетень для підприємців малого та середнього бізнесу
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Дорогі друзі!

В

дячні всім, хто надіслав нам вітання з
нагоди виходу першого номеру бюлетеня
«Алгоритми успіху»!
Національна Асамблея людей з інвалідністю України
(НАІУ) продовжує реалізацію
в України міжнародного проекту «Тренінги, розширення
економічних можливостей,
допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації»,
До офісів проекту у регіонах
продовжують звертатися
внутрішньо переміщені особи з інвалідністю для отримання консультацій, допомоги у вирішенні нагальних
питань, у т.ч. щодо працевлаштування, отримання освітніх послуг, відкриття власного бізнесу. Так, у першому
кварталі цього року до офісів
звернулися 43 особи, з них
27 внутрішньо переміщених
осіб з інвалідністю, 11 осіб з
інвалідністю, що прожива-

ють в зоні де проводилась
АТО. Завдяки співпраці із
роботодавцями 5 осіб були
працевлаштовані на підприємствах різних форм власності із середньомісячною
заробітною платою 38005000 гривень. З метою
підвищення кваліфікації та
отримання нових професійних навичок, 17 осіб були
направлені на навчання.
Найбільш популярними
професіями у цьому кварталі є класичний оздоровчий
масаж, оператор комп’ютерного набору, бухгалтерський облік та нігтьовий сервіс. Сподіваємося, що отримані знання сприятимуть
підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.
НАІУ продовжує моніторинг
діяльності ФОП, що створені
та підтримані в рамках проекту. Для сприяння розвитку
та просуванню малого бізнесу в рамках проекту у

травні започатковуються
бізнес-тренінги «Алгоритми
успіху» (дивіться «Анонси
подій»). Успішні історії учасників проекту також читайте
на сторінках бюлетеня.
Розпочато реалізацію нового
напрямку проекту: консультування роботодавців з питань
працевлаштування осіб з
інвалідністю та проведення
і н ф о р м а ц і й н о просвітницьких зустрічей з
працівниками компаній безпосередньо на підприємствах. Так, в рамках співпраці
з компанією «BILLA-Україна»,
що працює у сфері торгівлі
продуктами харчування на
українському ринку та забезпечує роботою понад 2200
українців, НАІУ проведено
аудит доступності для маломобільних груп населення
супермаркету компанії та
надані відповідні рекомендації, які в подальшому сприятимуть компанії у самостійному проведені аудитів дос-

АНОНСИ ПОДІЙ
22-24 травня 2018 р.
у Маріуполі заплановано
п р о ве д е н н я
Бізнестренінгу із розвитку та
просування малого бізнесу «Алгоритми успіху» для ФОП, що працюють
у сфері виготовлення сувенірної продукції, надання
послуг населенню з ремонту
та пошиття одягу . Захід
включатиме в себе лекції та
практичні заняття .
Детальніше...

17 травня 2018 р.
у м. Кривій Ріг відбудеться Семінар для роботодавців «Сучасні підходи до працевлаштування осіб з інвалідністю на відкритому ринку
праці». Запрошуємо до
участі керівників, менеджерів з персоналу підприємств, установ та організацій різних форм власності, представників громадських організацій людей з інвалідністю.
Детальніше...

Квітень 2018

тупності супермаркетів. Компанія «BILLA» надала НАІУ
вакансії для працевлаштування ОЗІ, які розміщено на сайті НАІУ у розділі «Вакансії».
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб долучатися до заходів проекту.

В цьому випуску:
19-21 червня 2018 р.
у м. Вінниця проходитиме
бізнес-тренінг із соціального підприємництва.
До участі запрошуються особи
віком від 18 років, які планують відкрити власну справу та
зареєструватися як фізична
особа – підприємець або поновити свою діяльність як ФОП
і отримати необхідні знання та
навички ведення власного
бізнесу в сучасних умовах
Детальніше...

Спрощенців ІІІ групи
ліквідують

2

Тренди соціального
підприємництва 2018

3

Юридична консультація.
Запитуєте-відповідаємо

4

Підприємство громадської організації осіб з інвалідністю

5

Успішні історії проекту

6

Стор. 2

АЛГОРИТМИ УСПІХУ

Спрощенців ІІІ групи ліквідують
Міжнародний валютний фонд оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в
44,8%. А серед основних загроз експерти Ради
Європи називають корупцію та незаконну економічну діяльність, включаючи фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків та шахрайство.

Н

а думку авторів проекту змін до Податкового
кодексу та деяких законодавчих актів
(№8089) побороти, або хоча б зменшити
вплив цих загроз можна за рахунок зменшення ставки
податку на додану вартість та реформування спрощеної системи. Звісно — з урахуванням європейської
практики. Тож пропонується, насамперед, знизити
основну ставку ПДВ з 20% до 16%. Водночас, обмежити види діяльності, які даватимуть право перебувати
на ІІ групі платників єдиного податку. Таку можливість,
на думку авторів проекту, слід залишити тільки фізичним особам-підприємцям, які здійснюють виробництво товарів, роздрібний продаж на ринках, у сфері ресторанного господарства в об’єкті площею до 20 м2 чи
з використанням засобу пересувної торгівлі.
Також спрощенцями залишаться ФОП, які виконують
роботи, надають послуги (у тому числі побутові), або

реалізують товар дистанційним способом. Незмінними
для них залишиться граничний обсяг доходу в 1,5 млн
грн. на рік. Але їх зобов’яжуть встановити реєстратори
розрахункових операцій. Натомість спрощенців ІІІ групи
взагалі ліквідують.
Також установлять низку заборон для І та ІІ груп на певні
види діяльності, як-от продаж на двох об’єктах у ресторанах чи роздрібна реалізація з трьох торговельних місць
на ринках. Адже, на думку авторів, це вже «має ознаки
мережевого бізнесу». Відповідно підвищяться і санкції: до
200% вартості товару, проданого з порушенням, але не
менше 170 грн.
Джерело: Закон і бізнес

Малі та середні компанії зобов'язали розкрити фінансові дані

З

початку 2018 року набули
чинності зміни до закону
«Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні». Тепер
фінзвітність перестає бути конфіденційною, не є комерційною таємницею і повинна бути опублікована
суб'єктами господарювання на своїх офіційних сайтах. Але якщо до
вступу в силу цього закону оприлюднити завірену аудитором звітність
зобов'язані були акціонерні товариства, учасники ринку цінних паперів
і фінансові компанії, то вже починаючи з 2019 року всі теж повинні
зробити малі і середні підприємст-

ва. Якщо цього вчасно не зробити,
нерозторопних бізнесменів оштрафують мінімум на 17 тис. грн. За
повторне порушення санкції вже
можуть доходити до 51 тис. грн.
ФОПи можуть спати спокійно
Нововведення торкнеться всіх юросіб, однак не відіб'ється на діяльності фізосіб-підприємців, оскільки вони
не зобов'язані вести бухгалтерський
облік і складати фінансову звітність.
Якщо магазин, установа громадського харчування або надання послуг
оформлено на фізичну особу - підприємця, на ньому нововведення не

позначиться.
За запевненням юристів, нововведення не торкнеться малого бізнесу
в класичному розумінні - магазинів,
невеликих виробників, оптових торговців та ін. Малі та мікропідприємства, які зобов'язані будуть оприлюднювати фінансову звітність, відносяться до фінансових установ - це
фінансові компанії, кредитні установи, ломбарди, лізингові та страхові
компанії, тощо., основним видом
діяльності яких є надання фінпослуг.
За інформацією uteka.ua
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Тренды социального предпринимательства в 2018 году
Социальное предпринимательство – сравнительно новый вид предпринимательской деятельности, быстро
набирающий популярность в
Украине, один из существенных источников финансирования общественных организаций и благотворительных фондов. Что нового несет наступивший год социальному
предпринимательству?

П

ервым трендом мы бы
назвали увеличение внимания к теме социального предпринимательства в Украине
в целом. Уже в конце 2017 года
наблюдался рост интереса международных доноров, организаций, фондов к развитию социального предпринимательства. Они готовы финансировать этот вид деятельности,
готовы обучать представителей
украинских общественных организаций и бизнеса, как становиться
социальными предпринимателями
в чистом виде.
Вторым трендом можно выделить
диверсификацию историй успеха.
Общественные организации, средства массовой информации не могут отображать социальное предпринимательство
как единичный уникальный опыт.
Происходить это может за счет того,
что
сами
социальные
предприниматели будут позиционировать и осознавать себя таковыми. Журналисты будут стремиться
находить новые успешные истории
социальных предприятий и уделять
этой теме все больше внимания.

Третьим трендом является использование потенциала социального предпринимательства для развития местных громад. Децентрализация на местах повышает уровень требований к
социальным инициативам. У местных
громад становится больше вопросов,
как реформировать и как компенсировать нехватку социальной работы.
Во многом, социальные предприятия
позволят решить многие насущные
проблемы громады. Уже сейчас видим прекрасные примеры,
как библиотеки – коммунальные
предприятия, могут трансформироваться в социальные предприятия,
становясь HUBами образования
взрослых.
И четвертым трендом, хотелось бы
верить, станет внимание государства
к социальному предпринимательству.
Со стороны профильного Министерства экономического развития и торговли мы ждем четкой формулировки
самого термина социального предпринимательства в украинском контексте. Международный опыт
говорит о том, что в каждой стране
под социальным предпринимательством понимают довольно разные
виды и даже цели предпринимательской деятельности. Существует необходимость регламентирования на законодательном уровне деятельности
социальных предприятий, возможности осуществлять этот вид деятельности общественными организациями
для реализации своей миссии и обеспечения своей финансовой независимости.
Развитие социального предпринимательства может стать настоящим прорывом в украинской экономике, кото-

рая тем и уникальна, что стремится быть предприимчивой, зарабатывать деньги, но при этом открыта социальным инициативам и
изменениям.

Анатолий Засоба, ГУРТ

Відкриті державні реєстри та
джерела корисної інформації:
 Сервіс пошуку ті відстеження державних закупівель ips.vdz.ua
Сервіс пошуку ті відстеження державних закупівель tender.me.gov.ua
Портал відкритих данних
data.gov.ua
Портал державних послуг
igov.org.ua
 Державний реєстр речових прав
на нерухоме майно
kap.minjust.gov.ua/services
Міністерство соціальної політики
України www.msp.gov.ua
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація підприємців та працюючих осіб з інвалідністю України» Тел: (044) 593-39-46
vgo_appiu@ukr.net
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.
Запитуєте—відповідаємо
Який порядок
обчислення бази
нарахування для
сплати ЄВ за звітний
квартал ФОП на
загальній системі
оподаткування?

підлягає обкладенню податком на
доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску
на місяць.

У разі якщо таким платником не
отримано дохід (прибуток) у звітному
кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаВідповідно до п. 2 частини першої
ний визначити базу нарахування,
ст. 7 Закону України від 08 липня
але не більше максимальної величи2010 року № 2464-VI «Про збір та
облік єдиного внеску на загальноо- ни бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому
бов’язкове державне соціальне
сума ЄВ не може бути меншою за
страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) для розмір мінімального страхового внеФОП на загальній системі оподатку- ску).
вання базою нарахування єдиного ЄВ встановлюється у розмірі 22 відс.
внеску на загальнообов’язкове
до визначеної бази нарахування ЄВ
державне соціальне страхування
(частина п’ята ст. 8 Закону № 2464).
(далі - ЄВ) є сума доходу (прибутку),
ФОП на загальній системі оподаткуотриманого від їх діяльності, що

ФОП у лютому
набула статусу
пенсіонера за віком. З
якого періоду така
особа звільняється
від сплати єдиного
внеску за себе?
Фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які обрали спрощену
систему оподаткування, є платниками єдиного внеску (пункт 4
частини першої статті 4 Закону
України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон)
Водночас відповідно до частини
четвертої цієї статті фізичні особи
- підприємці, зокрема ті, які виб-

рали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за
себе єдиного внеску, якщо вони
отримують пенсію за віком або є
особами з інвалідністю, або досягли
віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне стахування", та отримують відповідну до закону пенсію або соціальну допомогу.
ФОП, яка набула статусу пенсіонера
за віком та отримує відповідно до
закону пенсію, звільняється від
сплати за себе єдиного внеску з наступного місяця після набуття такого
статусу.
Оскільки пропорційний розрахунок
бази нарахування єдиного внеску
для такої категорії платників Зако-

вання зобов’язані сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20
числа місяця, що настає за кварталом,
за який сплачується ЄВ (абзац третій
частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010
року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно
до п. 177.2 ст. 177 розд. ІV ПКУ, згідно
з яким чистим оподатковуваним доходом є різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій
та негрошовій формі) і документально
підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої
ФОП.

ном не передбачено, то місяць, у якому особа набула право на пенсію за
віком, відноситься до базового звітного періоду, за який сплачується єдиний
внесок.
Варто зазначити, що платники єдиного
внеску зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (пункт 1
частини другої стаття6 Закону). Єдиний
внесок підлягає сплаті незалежно від
фінансового стану платника (частина
друга статті 9 Закону).

Випуск 2

Стор. 5

Підприємство громадської організації осіб з інвалідністю
На сьогодні в Україні створено понад 300 підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю, які мають державну підтримку у вигляді пільг з оподаткування. На зазначених підприємствах працює понад 13 000 осіб, з них біля 7000 осіб мають інвалідність.

О

сновна кількість підприємств
заснована всеукраїнськими
громадськими організаціями: Українське товариство сліпих,
Українське товариство глухих, Союз
організацій інвалідів України, Асоціація підприємців та працюючих інвалідів в Україні, Українська Спілка
інвалідів-УСІ та інші. Близько 100
підприємств в Україні засновані місцевими (обласними, міськими та
селищними) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.
Розглянемо етапи створення та діяльності підприємств громадських
організацій осіб з інвалідністю (далі підприємство ГОІ). На що необхідно
звернути увагу перед прийняттям
рішення про відкриття соціального
підприємства.
Для того, щоб розпочати роботу підприємства ГОІ, потрібно визначитися
з ідею створення нового або кращого продукту, послуги, що буде вироблятися підприємством. Ідея стимулює увагу та примушує команду майбутнього соціального підприємства
перевірити, наскільки вона реальна,
якщо не в початковій, то у видозміненій формі. Враховуючи специфіку
у роботі, обов’язково оцінити умови
праці та устаткування для конкретної
групи людей з інвалідністю. В цей
період бажано вже мати кандидатуру на директора підприємства, з
яким громадська організація осіб з
інвалідністю після реєстрації підприємства заключає трудовий контракт.
Обов’язково зверніть увагу на перспективу створення робочих місць
для осіб з інвалідністю з різними
нозологіями. Проведіть дослідження
фінансової можливості створення

соціального підприємства (які ресурси необхідно залучити для його
створення). Процес дослідження
фінансового та людського потенціалу бізнес-ідеї звичайно називають
економічною соціальною доцільністю.
Успіх будь-якого бізнесу буде залежати від трьох взаємопов’язаних
аспектів доцільності:
Економічна доцільність. Здатність
підприємства продавати вироби чи
послуги за конкурентними цінами
та отримувати достатні прибутки
для покриття виробничих витрат та
сплати боргів для забезпечення
росту бізнесу;
Управлінська доцільність. Здатність
засновника (директора) планувати,
організовувати, направляти та контролювати різні управлінські функції підприємства: бухгалтерію, фінанси, маркетинг, підвищення кваліфікації персоналу та облік;
Технічна доцільність. Здатність підприємства до продуктивного використання ресурсів та технології для
ефективного виробництва товарів
чи послуг, без шкідливого впливу
на людину та зовнішнє середовище.
Початковий аналіз економічної
доцільності допоможе команді людей, що організовує соціальне підприємство:
 зрозуміти важливість наявності
інформації про окремі ринки;
покращити організаційні навички та вміння збирати інформацію;
 поглибити розуміння основних
факторів, що впливають на бізнес;
 покращили управлінські навич-

ки та вміння бізнес-планування;
 оцінити та порівняти власні бізнес
-можливості;
 прийняти остаточне, виважене
рішення з приводу того, продовжувати, чи не продовжувати бізнес.
Отримані висновки аналізу економічної доцільності створюють базу для
власної бізнес-стратегії. З метою визначення доцільності бізнесу, необхідно визначити потреби ринку та вибрати продукт чи послугу для продажу,
з`ясувати, чи будуть люди купляти
продукт чи послугу, визначити, як бізнес буде йти, підрахувати бізнесвитрати, оцінити прибуток від продажу та проаналізувати зібрану інформацію для того, щоб вирішити, чи є
таке підприємство гарною ідеєю.
Підприємство ГОІ може здійснювати
всі види господарської діяльності, що
не заборонені законодавством України. Але є перелік видів діяльності, що
підлягають ліцензуванню.
Також,
необхідно враховувати, що не всі
види діяльності підлягають пільговому
оподаткуванню, згідно Податкового
кодексу України.
Основні види діяльності, які є популярними серед діючих підприємств ГОІ
в Україні: швейне виробництво, деревообробне, виробництво меблів, виробів з пластмаси, харчових продуктів, ювелірних виробів, біжутерії, випуск електротехнічної продукції, пошиття та ремонт одягу, продаж продовольчих чи непродовольчих товарів
тощо. Детальніше про реєстрацію
таких підприємств читайте в нашому
наступному номері.
Джерело: Соціальні підприємства в
Україні

УСПІШНІ ІСТОРІЇ ПРОЕКТУ

М

и
продовжуємо
розповідати про
«успішні
історії»
Проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології
та послуги медичної/фізичної
реабілітації».
Сьогодні герой проекту - Руслан Рига – переможець конкурсу міні-грантів проекту
2017 року.
Руслану 32 роки, після травми хребта у 2007 році пересувається
на
колясці
(інвалідність 1 групи), ВПО.
У зв’язку із військовими подіями на сході України переїхав з Луганської області до
м. Біла Церква Київської об-

ласті разом із дружиною. Має
діючий ФОП і займається налагодженням технологічного
обладнання (верстатів з числовим програмним управлінням).
Завдяки проекту отримав обладнання: компресорну установку, звалювальний інверторний напівавтомат, дриль,
шуруповерт, набір інструментів.
З 2012 року продає інструмент (фрези) для верстатів з
ЧПУ (через мережу Інтернет).
На даний момент є офіс/
майстерня. Приймає участь у
професійних міжнародних виставках. У 2013 році відкрив
першу в рунеті школу, яка навчає людей працювати на верстатах з ЧПУ.
«Я і моя дружина,
Рига Анна, не боїмося труднощів. Не
скажу, що ми відчуваємо від них задоволення, але ми
проходимо
через
них багато разів, і
йдемо далі! Хвороба

дружини, і борг за квартиру,
яку ми нещодавно придбали
трохи обмежують нас у розвитку та фінансуванні нашого
проекту, але це все тимчасово.
Упевнений, що цей грант стане початком нового, не побоюся цього слова унікального
проекту. У майбутньому планую об’єднати магазин, школу і збірку верстатів в один
проект, під назвою «СТОЛИЦЯ
ЧПУшників» - Руслан Рига.
Отримавши фінансову підтримку в рамках проекту Руслан
розширив асортимент послуг/виробів і продовжує навчати всіх бажаючих цій
справі.
Бажаємо успіхів Руслану і його рідним.
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