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риємництва і знаходяться в
стадії прийняття рішення:
«Відкрити власну справу чи ні?
Як правильно і раціонально
вибрати напрямок діяльності
коли є сумніви? Як це зробити?
Що робити потім? і т.д.». Як завжди на аналогічних тренінгах
тренером і організаторами поєднувались, підтверджувались і
доповнювались теоретичні
знання з практичним досвідом
учасників проекту.

Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України
проведено черговий триденний бізнес-тренінг із започаткування власної справи в рамках реалізації в Україні Міжнародного проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги медичної/фізичної реабілітації», за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

З

ахід відбувся 17-19 у службі зайнятості на сучасножовтня 2018 року у м. му етапі. Також, були надані
відповіді на запитання учасниДніпро.
ків.
24 учасника заходу з Дніпропетровської, Луганської та Протягом трьох днів учасники
Одеської областей вивчали знайомилися із законодавчим
основи підприємницької регулюванням підприємництва,
діяльності. Їх привітали кейс- видами та критеріями вибору
менеджери проекту ТЕАМ, організаційно-правової форми
представники Дніпропетров- підприємницької діяльності, поського обласного центру рядком реєстрації суб'єктів госзайнятості та обласного відді- подарської діяльності, ліцензулення фонду соціального ванням та дозвільною діяльнісзахисту осіб з інвалідністю. тю. Також учасники отримали
Заступник начальника відділу інформацію про оподаткування
організації сприяння працев- підприємницької діяльності в
лаштуванню Дніпропетровсь- Україні, різні види податків та
кого обласного центру зайня- системи оподаткування та про
тості Тетяна Лапіна поінфор- звітність суб'єктів підприємницьмувала присутніх про можли- кої діяльності.
вості служби зайнятості та Із самого початку тренінгу відчупрезентувала інновації в валось, що учасники переймароботі, що
відбуваються ються темою соціального підп-

На реальних прикладах були
показані як позитивні так і не
зовсім реалізовані практики
ведення власного бізнесу. Щось
було зрозуміло одразу, окремі
теми висвітлювались більш детально і були складними для
сприйняття, але стовідсотково
можна зазначити, що байдужих
особисті побажання кожному
у залі не було.
учаснику тренінгу.
З відгуків учасників заходу:
Організатори сподіваються, що
«Організатори тренінгу роблять отримані знання сприятимуть
дуже потрібну справу – пересіч- відкриттю власної справи та
ним людям, особливо з вразли- розвитку самозайнятості.
вих верств населення та ВПО
Запрошуємо усіх зацікавлених
надається можливість прослухаосіб долучитися до заходів проти та реально застосувати знанекту.
Слідкуйте за нашими
ня для започаткування власної
анонсами на сайті НАІУ.
справи».

В цьому випуску:
«Дякую за Ваш труд! Щира подяка за передачу своїх знань Перевірки бізнесу в 2019 2
для людей, які ще не були в році стануть більш прозорими та ризикоорієнтованими
бізнесі, це дуже корисно».
Учасники тренінгу обмінювалися власним досвідом, задавали
багато питань щодо вирішення
реальних життєвих ситуацій, які
ставали перед ними як підприємцями-початківцями, обмінювалися контактами, щоб підтримувати зв’язки в майбутньому.

Юридична консультація

3

Перевірки неоформлених 4
працівників. Що змінилося з
5 жовтня?
Якими будуть ставки єдиного 5
податку та ЄСВ для
підприємців у 2019 році

Наприкінці семінарі усі отрима- Успішні історії проекту
ли сертифікати. Були висловлені

6
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Перевірки бізнесу в 2019 році стануть більш прозорими
та ризикоорієнтованими

І

нспекційна система в Україні
трансформується у напрямку ризикоорієнтованого підходу. Відтепер інспекційні органи мають фокусуватись на прозорій оцінці суб’єктів
господарювання та запобіганні ризикам, а бізнес – знати коли і чому до
нього завітає інспектор.

Сьогодні вже запущено інтегрований
портал inspections.gov.ua з низкою
інструментів для прозорої та передбачуваної онлайн-взаємодії держава –
бізнес. 26 інспекційних органів з 33
наразі вже долучились до роботи на
порталі та відкрили інформацію про
свої перевірки. Станом на жовтень
2018 року в єдиній системі опубліко-

вано майже 250 тис. планів та біля
48 тис. результатів вже проведених
перевірок. Триває процес затвердження нових критеріїв ризику, що
дасть змогу ефективніше планувати
заходи контролю.
«Низка рішень, необхідних для запуску нової системи управління ризиками, Урядом затверджені. Трансформація неминуча, і більшість контролюючих органів це вже зрозуміли.
Наша мета – повноцінне впровадження ризикоорієнтованої системи
перевірок з початку 2019 року. Тому
наполягаю на тому, аби до кінця поточного року всі перевіряючі органи
затвердили критерії ризиків у своїх

Нові правила роботи з РРО та КОРО
Із 1 жовтня 2018 року набув чинності наказ Мінфіну від 20.09.18 р. №
773, яким внесено зміни до наказу Мінфіну від 14.06.16 р. № 547, а саме
до порядків реєстрації та застосування РРО, реєстрації та ведення розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО), а також порядку опломбування РРО.

Г

оловною зміною є те, що ДФС
створить реєстр екземплярів
РРО та реєстр центрів сервісного обслуговування (далі – ЦСО), які
міститимуть всю необхідну інформацію про РРО. Це дасть можливість власникам РРО реєструвати їх за один
день, подавши лише заяву за спрощеною формою. Але це стане можливим
лише після набрання чинності нормативно-правовим актом Мінфіну про
затвердження порядків ведення вказаних реєстрів. Запровадження електронного обміну документами між виробниками (постачальниками РРО),
суб’єктами господарювання (далі –
СГ) – користувачами РРО, ЦСО та контролюючими органами значно спрос-

тить реєстраційну процедуру. Наказ
скасовує також вимогу вклеювати
звітні чеки в КОРО наприкінці кожного дня, тож СГ може повністю перейти на електронний облік розрахункових операцій, але при цьому має
зберігати щоденні фіскальні звітні
чеки (щоденні Z-звіти) в електронній
формі протягом строку, визначеного
п. 44.3 Податкового кодексу. Також
СГ можуть взагалі не використовувати КОРО, але в разі повної відмови
від КОРО у ситуаціях, коли раптово
зламається РРО або не буде електроенергії, їм доведеться припинити
продаж або надання послуг до відuteka.ua

сферах та підключилися до роботи на
єдиному порталі перевірок», – зазначив Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман, відкриваючи захід.
Повну версію статті читайте
за посиланням

Кабмін врегулював
механізм обчислення
трудового стажу ФОП

К

абінет Міністрів України врегулював механізм обчислення
трудового стажу фізичних осібпідприємців для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або записів
у ній. Відповідне рішення було прийнято
на засіданні уряду. Кабмін визначив, що
період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, зокрема із застосуванням фіксованого податку, з 1 січня
1998 року до 31 грудня 2003 року зараховується до страхового стажу фізичної
особи-підприємця на підставі довідки
про реєстрацію особи, яка є суб'єктом
підприємницької діяльності. З 1 січня
2004 року до 31 грудня 2017 року стаж
враховується за бажанням особи, за
умови сплати страхових внесків незалежно від суми сплачених коштів.
ua.interfax.com.ua
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АЛГОРИТМИ УСПІХУ
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ.
Запитуєте—відповідаємо

Чи включаються до складу витрат ФОП - загальносистемника бухгалтерські
послуги, що надаються їй іншим суб'єктом господарювання?

Я

к визначено ПКУ, платник податків зобов’язаний вести
в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків
та зборів.
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців
визначено ст. 177 ПКУ.
Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто
різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у
грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця. Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем,
установлено п. 177.4 ПКУ. До зазначених витрат, зокрема,
відносяться інші витрати, до складу яких включаються витрати,
пов’язані з веденням господарської діяльності, що не зазначе-

ні в підпунктах 177.4.1 — 177.4.3 цієї статті, до яких належать
витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на
оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової
продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги,
пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п.п. 177.4.4 ПКУ).
Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему
оподаткування, має право віднести до складу витрат винятково
витрати, визначені п. 177.4 вищезазначеної статті.
Отже, фізична особа — підприємець не має права віднести до
складу витрат бухгалтерські послуги, надані їй іншим суб’єктом
господарювання.

Фізична особа - приватний підприємець (ФОП) надає поворотну фінансову допомогу юридичній особі. Чи потрібно і як її відобразити у ф. № 1ДФ? Якщо ФОП припинив діяльність, як йому повернути таку фінансову допомогу?

У

нашому випадку фінансову
допомогу підприємству надавав підприємець, фізична
особа - суб’єкт господарської діяльності, а повернути її потрібно
«звичайній» фізичній особі.
Кошти від підприємця до підприємства передавалися за договором позики, укладеним відповідно до ст. 1046
Цивільного кодексу України (далі ЦКУ). Нею встановлено, що за договором позики одна сторона
(позикодавець) передає у власність
другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені
родовими ознаками, а позичальник
зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів
(суму позики) або таку ж кількість
речей того ж роду та такої ж якості.
Відтак у позичальника за договором
позики виникає зобов'язання повернути фізичній особі - підприємцю
позичені кошти.
Зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або
законом (ст. 598 ЦКУ). І далі у главі
50 ЦКУ визначено такі підстави для

припинення зобов’язання: виконання, ліквідації юридичної особи, не є підставою для
проведене належним чином (ст. 599 припинення зобов’язання за договором позиЦКУ); передання боржником кредито- ки, а тому підприємство має повернути поворові відступного (ст. 600 ЦКУ); зараху- ротну фінансову допомогу «звичайній» фізичній
вання зустрічних однорідних вимог (ст. особі. Сторонам потрібно узгодити лише нові
601 ЦКУ); за домовленістю сторін (ст. банківські реквізити для її повернення.
604 ЦКУ); заміною первісного зобов'я- Відповідно до пп. 165.1.31 ПКУ отримана фізозання новим зобов'язанням (ст. 604 собою фінансова допомога і повернута фізосоЦКУ); прощення боргу (ст. 605 ЦКУ); бі фінансова допомога не оподатковуються
поєднання боржника та кредитора в ПДФО, що дослівно закріплено так: «до загальодній особі (ст. 606 ЦКУ); неможливість ного місячного (річного) оподатковуваного
виконання у зв'язку з обставиною, за доходу платника податку не включаються такі
яку жодна із сторін не відповідає (ст. доходи: основна сума поворотної фінансової
607 ЦКУ); смерть фізичної особи (ст. допомоги, наданої платником податку іншим
608 ЦКУ); ліквідація юридичної особи особам, яка повертається йому, основна сума
(ст. 609 ЦКУ).
поворотної фінансової допомоги, що отримуНабуття чи втрата фізичною особою ється платником податку». В даному випадку
статусу підприємця - суб’єкта господар- не уточнюється, в якому статусі (підприємця чи
ської діяльності вказує лише на те, що «звичайному») перебуває фізична особа - позитака фізична особа набуває чи втрачає кодавець. Повернення поворотної фінансової
право реалізовувати своє право на допомоги фізичній особі відображається податздійснення підприємницької діяльності ковим агентом у ф. № 1ДФ з ознакою доходу
та інші пов’язані з цим права як одне із «153».
багатьох прав, яким фізичні
особи наділені нормами зако- [1] На тему такого його «подвійного» статусу цікавим є
роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011 р.,
нодавства, а не всі права, прив якому на прикладі судових рішень та аналізу норм закотаманні фізичній особі. Припинодавства розкрито труднощі застосування норм закононення реєстрації фізичної особи давства у різних правовідносинах за участі підприємців.
як підприємця, на відміну від
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Перевірки неоформлених працівників.
Що змінилося з 5 жовтня?
Останній місяць усі говорять про масштабні перевірки Держпраці, які почалися 5 жовтня. І це не дивно, адже 5 вересня Кабмін прийняв розпорядження № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію
відносин у сфері зайнятості населення». Згідно з цим розпорядженням контролюючі органи будуть
проводити перевірки та виявляти неоформлених працівників. За кожного неоформленого працівника
підприємців штрафуватимуть на 112 тис. грн.

Р

озпорядженням передбачено, що
перевірки будуть комплексні - за
участю
Держпраці, Податкової,
Пенсійного фонду, Нацполіції та органів
місцевого самоврядування.

Проте, як я вже говорив, у кожного органу є
свій порядок проведення перевірок і прийти
з перевіркою «за компанію» бо так сказав
Кабмін ніхто не може.

На законодавчому рівні не змінилося нічого. Справа в тому, що Розпорядження Кабміну не може бути підставою для проведення перевірок ані Держпраці ані Податковою. В кожного органу є свої нормативноправові акти, які регулюють порядок проведення перевірок.
Держпраці при виявленні неоформлених
працівників керується Порядком здійснення державного контролю за додержанням
законодавства про працю, затвердженого
постановою КМУ від 26.04.2017 р. №
295. У вказаному порядку наведені підстави проведення перевірок (інспекційних
відвідувань). Це може бути зокрема скарга працівника, інформація ЗМІ чи інформація від інших контролюючих органів, або
правоохоронних органів. У порядку немає
такої підстави для перевірки як розпорядження Кабміну. Для інших контролюючих
органів розпорядження Уряду також не
може бути підставою для проведення перевірки.
Тобто перевірки як проводилися, так і будуть проводитися. Розпорядження Кабміну
може розцінюватися виключно як вказівка
контролюючим органам проводити більше
перевірок та працювати інтенсивніше, щоб
поповнювати бюджет.

(в тому числі інспектори при місцевих радах) керуються Порядком № 295. У п.5 цього Порядку визначний виключений перелік
підстав для проведення інспекційних відвідувань. Проте, інспектор не зобов’язаний
повідомляти про підставу інспекційного відвідування, а має пред’явити лише службове
посвідчення, форма якого затверджена
Мінсоцполітики. Перевірити дійсність посвідчення інспектора можна на сайті Держпраці.

Держпраці та органи місцевого саЩо змінило розпорядження Уряду для
моврядування
підприємців?
При проведенні перевірок інспектори праці

Чи потрібно пускати усіх хто прийде
«в гості»?
У розпорядженні Уряду вказано, що перевірки мають бути комплексні. Це означає,
що одночасно прийти перевіряти неоформлених працівників може і Держпраці і Податкова і Поліція і Пенсійний фонд.

ДФС (податкова)
Прийти перевірити оформлення трудових
відносин може податкова, зокрема з фактичною перевіркою. Про проведення перевірки підприємця заздалегідь не повідомляють.
Перед початком перевірки податковий інспектор має пред’явити службове посвідчення та надати копію наказу на проведення такої перевірки.

Пенсійний фонд
Пенсійний фонд також може прийти до підприємця зокрема з перевіркою нарахування
та сплати внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування. Допустити
працівника Пенсійного фонду до позапланової перевірки можна за наявності службового посвідчення та направлення на проведення перевірки.

Поліція
Працівники поліції не мають повноважень
проводити перевірки дотримання законодавства про працю чи виявляти неоформлених працівників. Проте Порядком № 295
передбачено, що інспектор праці за наявності ознак кримінального правопорушення

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовують лише ті питання,
необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з
обов’язковим зазначенням їх у направленні на проведення перевірки.

та/або створення загрози безпеці інспектора праці може залучати працівників правоохоронних органів. Тобто можна зробити висновок, що працівник
поліції може лише супроводжувати інспектора праці, якщо той вважатиме що
існує загроза його безпеці. Проте працівники поліції самостійно не можуть перевіряти документи, опитувати працівників чи іншим чином проводити перевірку. В будь якому випадку, в працівника
поліції, який прибув з інспектором праці,
необхідно уточнити причину візиту та
перевірити службове посвідчення.
Отже, кожен згаданий вище контролюючий орган, як і раніше має право проводити свої перевірки. Інспектори можуть
приходити кожен окремо. У той же час,
всі перевірки можуть «випадково» співпасти у часі. Тільки це не відміняє того,
що кожен повинен мати свої окремі
самостійні підстави і документи для перевірки.
За матеріалами ЛІГА.Блоги

ВАЖЛИВО
Нагадуємо, з 7 листопада 2018 року
одержати кваліфіковані сертифікати
відкритих ключів за дорученням буде
неможливо

З

7 листопада 2018 року набирає
чинності
Закон
України
від
05.10.2017 р № 2155-VIII "Про електронні довірчих послуги».

Пунктом 2 статті 22 Закону встановлено,
що ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування
кваліфікованого сертифіката відкритого
ключа, здійснюється за умови його особистої присутності за паспортом громадянина
України або за іншими документами, які
унеможливлюють виникнення будь-яких
сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство
України або спеціальний статус особи.
Таким чином, починаючи з 07.11.2018 р
отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за
дорученням (в т.ч. завіреної нотаріально)
буде неможливо.

Стор. 5

Випуск 8

Якими будуть ставки єдиного податку та ЄСВ для підприємців у 2019 році
У зв'язку із запланованим збільшенням з 1 січня 2019 року мінімальної зарплати до 4 173 грн, а прожиткового мінімуму - до 1 921 грн, ставки і єдиного податку та ЄСВ, нехай і незначно, але виростуть.

Т

ак, ставки єдиного податку для
ФОП в 2019 році складуть, для платників:
1) першої групи (до 10% від розміру прожиткового мінімуму) - 192,10 грн на місяць;
2) другої групи (до 20% від розміру мінімальної зарплати) - 834,60 грн на місяць;
3) третьої групи єдиного податку: - для неплатників ПДВ - 5% від доходу; - для платників ПДВ - 3% від доходу.
4) для четвертої групи (виключно сільгоспвиробники) ставка податку встановлюється
в залежності від кількості використовуваної
землі.
Зверніть увагу на те, що ставку єдиного
податку для першої та другої груп встановлюють місцеві ради. І для окремих видів
діяльності (або в окремих населених пунктах) вона може бути менше максимального
рівня.

Так, наприклад, в Харкові c 1 березня
2017 роки (на 2017 рік і на всі наступні роки, до внесення змін) для платників єдиного податку другої групи встановлено ставку єдиного податку в розмірі 10% від мінімальної заробітної
плати - 417,30 грн
Тому ставку єдиного податку найкраще
уточнити у ваших міськ/сел/сільраді. "Чи
повинні місцеві ради приймати рішення
про розміри ставки єдиного податку щороку?" Ні, не повинні. Тому, якщо ваша міськ/
сел/сільрада не прийняла нове рішення
про зміну ставки єдиного податку в 2019
році, то продовжує діяти ставка, встановлена раніше. Разом з тим, якщо ваша міськ/
сел/сільрада взагалі ніколи (точніше з 1
січня 2011 року) не приймала рішення про
розмір ставки єдиного податку, то для вас
діє максимальна ставка, встановлена
податковим кодексом (10% від соціальної
пільги (або 192, 10 грн) для першої групи і
20% від мінімальної заробітної плати (або
834,60 грн) для другої групи платників єдиного податку). Однак, якщо ваша міськ/
сел/сільрада встановила ставку єдиного
податку менше максимального рівня
(менше 10% для 1 групи або менше 20%
для 2 групи платників єдиного податку), вам
не слід забувати, що згідно п. 293.7 ст. 293
Податкового кодексу, якщо ви здійснюєте

діяльність на територіях декількох міськ/
сел/сільрад, то в такому випадку платите
єдиний податок все одно за ставкою 20%,
незалежно від того, яка ставка встановлена
вашою міськ/сел/сільрадою.

Наприклад, у вас є торгова точка (або
цех) не тільки в Харкові, але і в іншому
населеному пункті. Для вас ставка як і
раніше - 20% від мінімальної заробітної
плати (834,60 грн), а не 10%, як встановлено Харківською міськрадою.
Для підприємців на загальній системі оподаткування: - ставка ПДФО в 2019 році 18% від суми чистого доходу.
Якщо хто забув, то чистий дохід - це дохід
мінус документально підтверджені витрати.
Мінімальний місячний розмір (за бажанням можна платити більше, але ніхто цього
не робить) єдиного соціального внеску
(ЄСВ) в 2019 році для платників: - єдиного
податку першої, другої і третьої груп 918,06 грн; - на загальній системі оподаткування - 918,06 грн.
ТЕРМІНИ СПЛАТИ
Граничні терміни сплати єдиного податку
для платників:
1) першої та другої груп - щомісяця авансом пізніше 20 числа поточного місяця;
2) третьої групи єдиного податку за: - I квартал - 20 травня 2019 року; - II квартал - 19
серпня 2019 року; - III квартал - 21 листопада 2019 року; - IV квартал - 20 лютий 2020
року.
Для платників єдиного податку першої і
другої груп терміни сплати єдиного податку
не переносяться. Таким чином, якщо термін сплати (20-те число) припадає на вихідний (неробочий) день, єдиний податок необхідно сплатити в останній робочий день перед 20 числом.
При цьому майте на увазі: якщо
ви оплачуєте податки в вечірній
час (після 16:00 - 17:00), то вони
будуть зараховані в бюджет тільки на наступний день.
Разом з тим при бажанні платники єдиного
податку першої і другої груп можуть сплатити єдиний податок наперед (на кілька місяців або навіть на рік). Головне - не забути
потім про це.
Граничні терміни сплати ЄСВ для всіх ФОП -

незалежно від системи оподаткування
(включаючи загальну систему):
- за 1-й квартал - 19 квітень 2019 року;
- за 2-й квартал - 19 липень 2019 року;
- за 3-й квартал - 21 жовтень 2019 року;
- за 4-й квартал - 20 січень 2020 року. Знову-таки, при бажанні ЄСВ можна оплачувати і помісячно (по 918,06 грн) або авансом
на рік вперед (11 016,72 грн).
ТЕРМІН ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ
Граничні строки подання декларації за
єдиним податком для платників: 1) першої
та другої груп один раз на рік, за 2019 рік не пізніше 1 березня 2020 року; 2) третьої
групи за: - I квартал - 10 травня 2019 року;
- півріччя - 9 серпня 2019 року; - 9 місяців 11 листопада 2019 року; - рік - 10 лютий
2020 року. Граничний термін подання декларації про доходи за 2019 рік для ФОП на
загальній системі - 10 лютий 2020 року.
Звіт з ЄСВ подається усіма ФОП один раз
на рік, за 2019 рік - не пізніше 7 лютого
2020 року.
Всі звіти можна подавати як принісши їх
безпосередньо в податкову, так і відправивши в електронному вигляді або поштою.
Якщо звіт в податкову замість вас приніс
хтось інший, у нього повинна бути від вас
як від ФОП нотаріальна довіреність. У разі
відсутності довіреності інспектор має повне
право цю декларацію не прийняти. Для
подачі декларації в електронному вигляді
необхідно отримати електронний цифровий
підпис (ЕЦП). Це можна зробити безкоштовно в податковій. Для цього вам знадобляться копії та оригінали паспорта та ідентифікаційного коду, а також флешка. Якщо ви
відправляєте декларацію поштою, то це
потрібно зробити не пізніше, ніж за п'ять
календарних днів до граничного строку
подання декларації, а звіт по ЄСВ необхідно
надіслати не пізніше, ніж за десять календарних днів до граничного терміну подачі.
Відправляти при цьому потрібно через Укрпошту, цінним листом, з описом вкладень
та з повідомленням про доставку. Майте
на увазі, що такі листи не приносять за
адресою. Одержувачу приходить повідомлення - і співробітник податкової повинен
піти і отримати лист на пошті.

Закінчення на 6 стор.

УСПІШНІ ІСТОРІЇ ПРОЕКТУ
Верзилов Денис –
приклад незламності духу та жаги до життя

Д

енис Верзилов народився і виріс
у Донецькій області. На Авдіївському коксохімічному заводі почав свій трудовий шлях монтажником
коксохімічного обладнання, заочно навчався у Донецькому політехнічному
інституті. Після закінчення в 2009 році,
Денис, отримавши диплом, почав працювати у сфері ТОП-менеджменту на
керівних посадах різних компаній.
Велику увагу завжди приділяв самоосвіті
та саморозвитку. Але доля внесла свої
корективи в налагоджене життя Дениса:
у результаті автомобільної аварії у 2013
році йому ампутують обидві нижні кінцівки та встановлюють 1 групу інвалідності.
Потім важкий період реабілітації. Але
завдяки силі духу він навчився пересуватися за допомогою протезів та тростини.
За попереднім профілем роботи
(техсупровід крупних будівельних проек-

тів) перспективи вже не було. Восени
2014 року, у зв’язку із військовими подіями на сході України, чоловік вирішує
переїхати до Харкова. Він визначився з
напрямком подальшої роботи, окрім
того в Харкові кращі протезні майстерні.
Волонтери допомогли з протезуванням
та забезпечили усім необхідним на пер- постійно підтримують кохана та діти.
ший час.
А ми, в свою чергу, бажаємо Денису
Спочатку працював за спеціальністю реалізації його задумів та нових підпмайстра з ремонту комп’ютерної техніки, риємницьких ідей!
а коли набрався професійного досвіду,
прийняв рішення відкрити власну спраЯкими будуть ставки
ву. У 2016 році Денис став учасником
єдиного податку та ЄСВ для
проекту, який реалізує в Україні НАІУ за
підприємців у 2019 році
фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку USAID. Взяв учПочаток на 5 стор.
асть у бізнес-тренінгу із соціального підприємництва, що проходив у Харкові та
Якщо ви переживаєте за доставку
став учасником Конкурсу міні-грантів в
вашого листа зі звітом, тоді відправляйте його (через Укрпошту) цінним, з
рамках проекту. Його ідея була підтримаописом, повідомленням і кур'єрсьна Грантовим комітетом і Денис отримав
кою доставкою. Так, у Укрпошти є
фінансову підтримку на розвиток власнотака послуга, як «кур'єрська доставго бізнесу.
ка», - в цьому випадку лист принесуть
«Зараз роботи вдосталь, але на зароблені кошти придбати будинок або квартиру
– нереально» - каже Денис. Наразі він
продовжує розвивати власну справу,
займається ремонтом комп’ютерної техніки, розширює професійні навички, та
твердо й впевнено крокує до своєї мети
– власного житла. І на цій стежці його
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прямо в податкову (майте на увазі,
що при замовленні послуги кур'єрської доставки у вас при відправці запитають телефон одержувача, так що
не полінуйтеся і знайдіть телефон
своєї податкової на сайті УКРІНФОРМ
України).

ЗАКОН І ПРАВО

Ця публікація була підготовлена
Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України, номер контракту WFH-2015-008UKRTEAM, підписаний UCP
Wheels for Humanity, номер контракту APC-GM-0075, через Advancing Partners and Communities (APC), угоду про співпрацю,
яка фінансується Агенством
США з міжнародного розвитку
USAID в рамках контракту No.
AID-OAA-A-12-00047, від 1 жовтня 2012 року. Зміст публікації
не обов’язково відображає точку зору USAID або уряду США.

