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ДО ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Епроnаджепня електропних форм nзас:модії держави та бізнесу
Україні пошrістю nписусться
ІІІ;ІhН~Іх КЩНОСИН,

сфсктинності

<UC,

ТИ\-1

НС

n

n

сучасні тенденції іпфор:мати:шuії сус

МСНІІІС,

НИМ<іІ'аІОТh і:ІНаJІ13У

3

ТОЧКИ

~юру

ІІрОІІ,СJlУР і ри:н1кін тіні3ації економіки. ЧсрІ'ОНИ\1 ста

Іюм тут 1-нн.:тушиа нока рс;шкці}І Закону України <<Про ;tсржанну рсє

страuію юридичних осіб, філrчних осіб-підприємпів та гро:ма.іІських

формувань» від
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року (далі

-

3акону <<Про .іІержавну

ре сетрацію ... ~> ).
Е.1ектроппий формат nзаемодії бізнесу і держаnн
естрації етаn сnо го

po;:ry Іюnелою

n проuесі

його ре

господарсько-праnаnого регулюnюпІя

н Україні. Ланиt1 формат,:::; o,rtнot·o Gоку, ІІсрс;tGач:н-: _\ЮЖJІиністn ініttі
юнанн~І суG'єктами t·осtю,rtарюнанни ІІрОІLСJlУР реєстраttії фактін сноt·о
створення, л1ін:и установчих доку:v~ентів та інших фактичних .іJ:аних до
Сі:шного державного реєстру юридичних осіб, філrчних осіб-підпри
смціn та грома;:rських формувань (Є..ЦР), а також фактів прийняття рі
шення про припинення, і самого факту припинення

n е.1ектроппій

формі.

3

- n

тому числі і

іншого боку, ;:rапий формат передба~шс іденти

фікаJJ,ію -3<НШJJИКЇВ, ~ІКЇ llO)ЩIOTl, )lOKY.\1CllTИ )(Шl ,!lСРЖ<-ІШІОЇ ресстраtlіЇ В
еJJектронній формі, з nикористанш:І--"1 електронного цифроnоt·о ні,;_rш1су
та а;tnтсрнатинних :шсоGін і;rентифіюшії :шинникін, а також не;tенн~І ре
єстраttійних <:І Іран у с.Іtектронній форУІі та стноренни ні;rtюні,тtноt·о с.tск
тронноt-о арх1Ну -;tержанниVІи реєстраторами.

Мож..1ивість для реєстраційних документів в е.1ектронній формі
з'яю-шася внаслі;:rок впровадження порталу «Кабінет електронних

nicin>>

cep-

lнtps:/ /kap.шinjust.goY.ua . ..Цашrй портал е сайт, оргапізоnапий

як систе1ше багаторіnпеnе об'еднання різних

pecypcin

і

cepnicin

для

:шGеJІІСЧеНН~І МаІ<СИМШІhНОГО іlОСТУІІУ ЛО інформаІ(іЇ та ІІОС.,ІУІ' Н ІІрО
ІІ,ССі ;rсржанної pet-:cтpattiї, ;tіttен3унанн~І та .JtО3нілnної систе\ш у сфері
1\)СІtоЛарюнанн~І.

Е;tсктронний ;юстуtІ ,Іtо tюртшtу :щіtkнюєтnс~І чсре3

так званий персона.1ьний кабінет, який представляє собою особисту
сторінку суб'єкта госпо;:rарювання на порталі електронних сервісів в
мережі Інтернет. Така сторіпка призначена д..1я по;:rання документів

n

електропній формі та проnеденпя ресстраційпих дій. А також для бе3оплатпого ;:rоступу суб'скта господарюnаппя до nідомастей про ре3уль
тапt р03І-:.:ІИіlУ рl::!НИХ

,J(OKyMeHTlH,

Н ТОМУ ЧИС.ІІl )(ОКУМСНТlН,

н Йоt-с) рсєстраttіt-іній <:І Ірані н с.Іtектронній формі.
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\11СПІТhОІ

ТаКИ\1 ЧИНОVІ, 3аКОНОіШНеІІ.h ІІере;tf>аЧИН НОНИtі і <.:учш.:ниі1 фор\1аТ
юаt-:VІОіtії :tержани і 6і3несу.
П~ПаНН}І Н

TOVI)'

ИКе Ж :1наченю1 НІІрОНаJ(ЖеНН}І Та КОП) форVІ<ІТ)' юа

Є:\ЮЦіЇ бізнесу і цержави в процесі цержавної реєстрації'? Відповіць на
це питання може вик.rшкати ряц цискусій як в експертному та бізнес
серецоnищі, так і J боку чшю1шицького апарат)~ Оцнолшчпу nіцпоnіць
J:асть.1ише практика.

До поштишшх аспектів nпроnацжеппя е.1ектроппого фор:иату рес
страІ~іі1них J·tiii нарто ні;tносити: ІІіl(НИІІ(еНН}І 011ератинності реа.-Іі3аІ~ії
І Іран ІІіl(ІІрИЄ\1ІІін н частині реt-:страІІ.іЇ та реорІ'ані3аІІ.іЇ суG\-:кта І'О<.:Ію
царювання, внесення змін цо його установчих цоку:v~ентів і реєстра
ційних цаних; :\'ІОЖ.lивість отримувати скорочені витяги з державного
ресстру nи:к.1ючпо

n е.1ектронній фор~tі, а бі.:rІьш поnні шпяги - :ш nи
n пись:\юnій або е.1ектронпій формі; nикористанпя мож.1rшостей
електропІюго cepnicy дас доступ цо nіцомостей про резу.1ьтати розг.lя
боро~t

:tу реt-:страІІ.іііних .іЮКУ\1ентін; ocoGa отри\1УЄ _;юстуІІ :to ;юкументін. ІІ(О
МіС'І'}ІТhСИ Н \ШТеріШІ<ІХ реєстрШІ.іііноЇ СІ Іра ни. Не,Т(еНН}І }ІКОІ'О, 3 МОVІенту
впровацження е.1ектронного формату взає:v~оції, обов'язково цублюєть
ся суб'єктами державної реєстрації на ряду з паперови:v~; бізнес отри
мав :\'ІОЖ.ТІивість постійного са:v~остійного :\'Іоніторингу та
ресстраuійІшх спраn;

безкоштошшй

характер

контро.1ю

реестрації стnореІІІІЯ

суб'сктіn госпоцарюnаппя; .1ікnЬація цержашюї мопопо.1ії па ресстра
ІІію у :ш·ИJКУ -~ ІІ<С:ШІІШІ\11 ІІОТаріуса\11 ІІііLІІОВі,:LІІИХ ІІОІНІОШІЖеІІІ>; :JMCII111 С ІІІІИ ІІереJІ і ку іЮКУ\1е І І Ті В, ІІеОGХі,Т(ІІ ИХ іLІИ ресстраІ (і ti 11 ИХ ,Т(і ti; та і 11.
ТаКІНІ Ч~1110\І, \ЮЖІІН КОІІСТ<ІТУІІ<tТИ, IILO 1НІ<ОІІОіШНЧі 1\ІіІІ~1ІІі,:шиІІІНТІ,

ОІІсратинністn, 3\ІІСНІІІатn нитратніетnі :чюб;ІитnGіJІhІІІ сфсктинни\1 І Іро
І І ес орІ·ані3анії Gі3несу н Україні.
Також

варто

Положення п.

звернути

9 ч. 1 ст. 15

увагу

на

~южшші

негативні

нас.1ідки.

3акону <<Про цержавну реєстрацію ... '> не пе

редбачас обоn'язкоnого потаріа.lьІюго посnЬчеппя піцписіn засношш
кіn. Аналогічний nиспоnок підтnерцжус, апа.1із Поряцку <<Держаnпої
ресстраuії .. >> -:штnерцженого Наказом
09.02.2016 NQ 359/5. 1\е нононне;(енни

Міністерства

юстиції України

VІоже мати рщ( \1ШІСІІ1них нсІ·а

тинних нас.-Іііtкін у ниІ-;ІИіLі 3Jююшнанn

:1

боку окремих учасникін кор

поративних віцносин, нецобросовісних третіх осіб, бажаючих отримати
корпоративний контро.1ь нац суб'єкто~t госпоцарювання (рейдерів).
Окре~tу загрозу несе мож.ТІивість створення фіктивних суб'єктів за

участю заспошшкіn, які ~южуть і не знати про ресстраuійпі дії, шо не
nик.1ючасться законом і т.п. У кіпцеnому рахунку nіц стnорення таких
фіктинних суб'єкті н може Іюстраж,т(ати не тіJІ nки .іLсржанни і1 Gю,т(жет. а і1
СУ\1~11 Н НІ ІІЦІІрИЄ VIIII, а ТаКОЖ 1110\13)[}1 НИ. }І Kl .iiOHlp}ITh СНОЇ ресурси <<НІр
туа.,lЬНИМ» суб'єкта:v~ госпоцарювання.
Окре:v~о варто констатувати, що перспективні :\'ІОЖ.ТІивості в сфе
рі

правового

регулювання

взаємодії

цержави

і

бізнесу~

ш.1яхом
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НІІрона;rженни електронного формату н:шєVІо;rії ;rержани і ()іjнесу vюж

на ннажати наІ'омим крокоVІ на ІІІ;Іиху ліGершІі3<шії економіки Україн11
та інтеІраІtії іиі у снітоний економічний

11ростір.

Причому. ІІеі1 фор

мат може мати перспективне значення і ;:r.1я ряду су:міжних ві;:rносин.
Окремим напрямком тут може виступит:и так званий «електронний

cy;:r)>, Йдеться про n;:rоскопалешrя господарсько-процесуальних nідrю
син: nпроnа;:rжеrшя е.1ектрошrого ;:rокументообігу; електропних повідо
млень (поnісток); е.1ектроrшого ;:rублікату :матеріа.1іn спраn.
РешІі:шІtі~І та коп) ро;(у 3VІін ІІі)tНИІІ(ИТh ОІІератинністn І"ОСІІо;шрсhко
п) сулоч и нет на, н то VІУ ч ис;Іі

Jl3CTh vюжл и ністn 11рис корити ІІрtщсс 3Gopy

ці.1ого ря;:rу доказів містяться в матеріалах реєстраційної справ:и.

СІЮШОВД. Ю.
АТ «АрнінІ·ер>>, юрис

1

ЩОДО ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНО СП
З ДОСJІЩЖЮІЬ ТА РОЗРОБОК У РОЗРІЗІ ЗЛБКЗІШЧЕІІІІЯ

ДОБРОСОВІСНОІ ПОДАТКОВО І КОНКУРЕНЦІІ
Ве}tеІІШІ Gі:н1есу сІ,опщні ві;~рі:ншсТІ,си JІШЧІюю -3а.tежністю уІІрав
.ІІІІІсt,ких рІШСІІІ> КСрІВІ !ИХ ортІ !ІВ ВЩ І ШИВ! ЮСТ І ТИХ ЧИ \І

llll ИХ

ІІО,ІЩТКОІН1Х

стим)сІін і ІІі;ІhІ' н окрсVІих Jtсржанах або нанітh н рамках ОJ(Нієї }(сржани,
але у ні}tнонtенні рі:1них форVІ не;tенни Gі:1нссу

aGo 3а наинності окремих

сІюсоGін ]Ниженни ІЮ}(атконого ти гари. За;Ісжно ні;r ТО['() наскілhки не

ликим є підприємство чи група пі;:rприємств, здійснюється аналіз по
даткових нас.1ідків та ризиків окремих операцій чи ;:rій, а також відмін
ність таких операцій чи ;:rій у різних країпах з точки зору оподаткуnашrя.

Окрім того. за.1ежпо nід сектору економіки, у яко1tу працюють ком
ttанії, ні;r ринку с1южиначін, а також ні}( осоGJtиностей Gі3несу та, іно
лі, ні;t осоGистих tюGажанh ниt'о;юнаGуначін, ло унаt'И можутn Gpaт11ch і1
інІІІі чинники. НаІІрик.;Іал, у сфері стиVІуJtюнанюІ іннонаttій ншшністn
податкових пі.1ьг ;:r.1я досліджень і розробок

(R&D)

може стати одн:им з

основних факторів д,1я керівництва групІт компаній при прийнятті рі
шення про перенесеrшя лабораторій та переnе;:rеrшя наукоnих спіnро
бітпикіn

;:ro такої країни.

Так, А. М. Гршrкеnич наnодить приблизний пере.1ік критеріїв (фак
торін),

3<! ~ІКИМИ t)[liHIOЄThC~l КО_\11ШНі~І !ІрИ НИріІІІСННі ІІИТаНН~l ll(OJ(O

На)(аННИ ЇЙ ОКрСМОЇ ІЮ}ЩТКОНОЇ ІІі.ІІhП-1 у сфері СТИ\>1УJІЮНаНЮІ iHHOHattiЙ;
<< ••• розмір компанії (ма.1а, сере;:rня, велика), сфера діяльності, <<вік» біз

нес-одиниці (наявність статусу мо.1одої компанії), обсяги витрат, про
ве;:rених на наукові ;:rослі;:rження і розробки, характер діяльності, участь
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