Члени Ради директорів СУП обговорили питання розвитку
підприємництва з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом

м. Київ

1 липня 2016 року

30 червня відбулася перша зустріч Спілки українських підприємців з
Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Члени Ради директорів СУП представили голові уряду своє бачення
проблемних питань, які стримують розвиток підприємництва в Україні.
Це зокрема питання оподаткування, валютні обмеження, застарілі
регуляторні норми, які чиновники використовують як інструмент тиску на
бізнес, велика частка тіньової економіки.
“Уряд декларує зростання економіки в цьому році на 1,5%. Але ж це замало.
Зростання має бути більшим і це реально”, – сказав під час зустрічі член
Ради директорів СУП, засновник компанії MTI Володимир Цой. Він звернув
увагу на велику частку тіньової економіки, яка за різними оцінками
становить 50-70%.
Наприклад, через тіньовий імпорт держава недоотримує імпортний ПДВ та
мито, а через приховування прибутку при торгівлі нелегально ввезеними
товарами без реєстрації розрахункових операцій – податок на прибуток.
Тому СУП запропонував ввести на законодавчому рівні норму про
обов’язкову реєстрацію розрахункових операцій з імпортованими
товарами на всьому ланцюзі торгівлі, а також впровадити повний
електронний документообіг між митними органами та підприємцями і
відкрити митну статистику, згідно міжнародних норм.
Також сторони торкнулися теми спрощеної системи оподаткування.
Позиція СУП: особливий порядок оподаткування малого бізнесу є
основним чинником його розвитку, але разом з тим це величезне поле для
маніпуляцій. Тому важливо систему вдосконалювати, і ставки
оподаткування необхідно визначати, виходячи зі сфери діяльності.
Ще однією темою зустрічі був розвиток національного виробництва та
експорту, які значно стримують існуючі валютні обмеження та відсутність
доступних кредитних ресурсів. “Економіка охолоджена, середня ставка
кредитування у 22%, в таких умовах дуже важко розвиватися, - підкреслив
член Ради директорів СУП, засновник компанії “Три ведмеді” Дмитро
Ушмаєв. Він наголосив, що для підприємств, які є виробниками товарів і
експортерами потрібно збільшити термін повернення валютної виручки з
90 до 180 днів та скасувати норму про обов’язковий продаж 65% валютної
виручки.

Крім того, СУП запропонував, створити в Україні національне експортнокредитне агентство, через яке держава надавала би гарантії за
експортними кредитами та страхували їх від політичних та інших ризиків.
У відповідь прем’єр повідомив, що зараз в уряді обговорюється можливий
формат такого агентства.
Окрему увагу сторони приділили будівельній галузі, яка залишилась без
уваги уряду і наразі перебуває у занепаді. “В Україні відсутня містобудівна
документація, довготривала процедура землевідведення, складність
підключення до інженерних мереж, використовуються дуже застарілі
норми проектування, панує корупція при видачі дозволів на будівництво,
забудовники вимушені платити так званий «податок на інвестиції» у
вигляді пайового внеску на розвиток інфраструктури - відмітила Член
Ради директорів СУП, співвласник компанії “Мідленд Девелопмент” Олена
Шуляк, - з іншого боку немає відповідальності будівельників за порушення
норм. А об’єкти будівництва – це, насамперед, безпека людського життя”.
В результаті було досягнуто домовленості про окрему зустріч Прем’єрміністра з будівельниками та спільну роботу СУП і уряду над пошуком
механізмів щодо перезапуску галузі.
“Спілка українських підприємців заснована незалежними підприємцями,
які створили свій бізнес з “нуля”. Ми поза політикою, і наша єдина мета – це
розвиток підприємництва в Україні та створення комфортних умов для
цього”, - підкреслила під час зустрічі виконавчий директор СУП Катерина
Глазкова. За її словами, тільки 18 засновників Спілки у минулому році
сплатили 2, 2 млрд. гривень податків, зараз до СУП вже приєдналися понад
100 компаній, які розділяють цінності Спілки: прозора діяльність, сплата
податків, рівні конкурентні умови.
Спілка українських підприємців вітає висловлені Прем’єр-міністром наміри
з прискорення дерегуляції та бажання налагодити дієвий, постійний та
продуктивний діалог з підприємцями України як основною рушійною
силою розвитку економіки та держави. Члени Ради директорів СУП
висловили готовність до такої співпраці у нових, ефективних форматах.
"Ми зацікавлені у тому, щоб економіка розвивалася. Це можливо лише тоді,
коли той, хто інвестує, хто створює національний продукт, відчував
впевненість в тому, що буде завтра", - наголосив Володимир Гройсман.
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.
Веб-сайт СУП: www.sup.org.ua

