Спілка українських підприємців (СУП) зустрілася з головою ДФС України Романом Насіровим

м. Київ

8 серпня 2016 року

8 вересня Спілка українських підприємців (СУП) провела робочу зустріч з головою Державної
фіскальної служби України (ДФС) Романом Насіровим. Члени Ради директорів і представники
Комітетів СУП з Податкових та юридичних питань і з Питань національного виробництва та експорту
представили голові ДФС пропозиції змін у податковому законодавстві, які мають підвищити рівень
прозорості фіскальної служби та сприяти створенню рівних та конкурентних умов для всіх платників
податків.
Зокрема СУП пропонує зробити максимум сервісів ДФС в електронній формі, визначити та
оприлюднити зрозумілі критерії “ризиковості” контрагетів, на підставі яких відбуваються чисельні
перевірки з боку фіскальної служби, удосконалити ведення реєстрів ПДВ, відкрити платникам
податків доступ до внутрішніх інформаційних баз ДФС в частині отримання інформації, яка їх
беспосередньо стосується.
Крім того, на зустрічі було піднято питання відповідальності працівників фіскальної служби за
неправомірні перевірки або силові дії з боку податкової міліції. “Персональна відповідальність чи не
найважливіший фактор, який забезпечить дійсно ефективну взаємодію між фіскальними органами та
бізнесом”, - підкреслив член Ради директорів СУП, співзасновник компанії MTI Володимир Цой.
Учасники зустрічі також обговорили проблемні питання адміністрування податків в сфері
трансфертного ціноутворення та спрощеної системи оподаткування.
“Маючи на меті захист інтересів незалежних українських підприємців, СУП консолідує найболючіші
питання як великого, так і малого та середнього бізнесу, - сказав під час зустрічі президент СУП,
співзасновник компанії “Нова пошта” В’ячеслав Климов. – Ми готові до відвертого діалогу і
сподіваємось на подальшу ефективну співпрацю”. Тільки 18 компаній, які представлені членами
Ради директорів СУП сплатили у 2015 році до державного бюджету України понад 2,2 млрд грн
податкі, створили понад 90 тис робочих місць та експортували у 2015 році українських товарів та
послуг на суму понад 15 млрд грн у 200 країн світу.
Голова ДФС запевнив, що фіскальна служба прислуховується до пропозицій підприємців та готова
робити такі зустрічі регулярно. "Ми завжди підтримуємо відкритий діалог з бізнесом для
конструктивного обговорення проблемних питань, які виникають у підприємців, та пошуку
оптимальних шляхів їх вирішення. Адже ефективне рішення тієї чи іншої проблеми можливе лише за
умови її всебічного розгляду всіма учасниками комунікації", - наголосив Роман Насіров.

Довідково: Спілка українських підприємців (СУП) була зареєстрована 29 січня 2016 року. Це перша
найбільша об’єднана сила українських підприємців, яка створена за межами політичних інтересів з
метою формування сприятливого бізнес-середовища, захисту інтересів та популяризації
інновацій серед представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП об'єднує,
представляє та захищає інтереси незалежних українських підприємців, незважаючи на масштаб,
галузь та географію їхньої діяльності. СУП прагне об’єднати понад 100 тис українських
підприємців.
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