Від 28.03.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
10 травня 2018 року в м. Флоренцiя (вул. Валфонда, 9) вiдбудеться
HEALTHCARE BUSINESS FORUM на пiдтримку розвитку партнерських
вiдносин у сферi фармацевтичної галузi мiж Україною та Iталiєю
Учасникам пропонується така програма:
15.00 Реєстрацiя
15.10 Вступнi промови
Луїджi Сальвадорi, Президент Соnfindustriа Firеnzе
Євген Перелигiн, Посол України в Iталiї
Раньєрi Понтелло, Почесний консул України в Тосканiї та Умбрiї
15.40 Система охорони здоров'я в Українi
Олександр Капустiн – Голова Комерцiйного вiддiлу Посольства України в
Iталiї
16.10 Toscana Life Science and Tuscany - перспективи спiвпрацi з Україною
Фабрiцiо Ландi-Президент – Toscana Life Science and Tuscany
16.40 Дебати
16.50 Засiдання з питань налагодження взаємодiї
18.00 Закриття форуму
У разi виникнення питань, просимо звертатись до представника ТПП України в
Iталiї – Iрини Нiжинської, за телефоном: +393319899647, +390299371013 або
електронною адресою: nizhуnskа@уаhоо.соm
23 травня в Києві відбудеться IV Міжнародний форум «Трансфертне
ціноутворення та міжнародне податкове планування – 2018»
Захід вже встиг зарекомендувати себе як одна із ключових платформ для обміну
думками та професійними порадами від фахівців у сфері трансфертного
ціноутворення.
Йтиметься про:


ТЦУ і BEPS, найближчі зміни в законодавстві;



Як буде працювати ТЦУ в разі введення податку на виведений капітал;



Ризики ТЦУ при операціях з формально непов’язаними компаніями;



Новий порядок проведення самостійних коригувань;



Податковий контроль на конкретних прикладах;



Що змінилося для представництв нерезидентів в Україні;



Нові правила узгодження цін з контролюючим органом;



Економічний аналіз операцій, вибір методу – складнощі, нестандартні
операції;



Нюанси застосування податкових норм (в т.ч. про штрафні санкції) для
різних звітних періодів;



Поради щодо актуалізації документації;



Корисна судова практика.

Спікери: посадові особи Міністерства фінансів України, ДФС України, судді,
вітчизняні та іноземні експерти у сфері трансфертного ціноутворення,
практикуючі юристи та аудитори.
Кому буде цікаво:
фінансовим директорам та головним бухгалтерам компаній, які здійснюють
контрольовані операції;
фахівцям планово-економічних департаментів та відділів ТЦУ;
юристам, які працюють в податкових практиках;
аудиторам.
Місце проведення: Mercure Kyiv Congress (м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6).
УВАГА! ДІЮТЬ ЗНИЖКИ ЗА УМОВИ РАННЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ!
Реєстрація та деталі за посиланням: ucci.org.ua
7 – 9 вересня у м. Єреван (Республiка Вiрменiя) відбудеться XVIII універсальний
торгово-промисловий виставковий форум ARMENIA EXPO 2018
Детальна iнформацiя щодо вказаного заходу розмiщена на веб-сайтi:
www.expo.am; контакти: (+374 91) 84 4224, (+374 10) 23 5775, 22 9813, 229814,
229815; e-mail: participation@expo.am
Мета участi у зазначених виставках: пошук нових дiлових партнерiв та ринкiв
збуту, залучення iноземних iнвестицiй в регiон.
Щодо участi у мiжнародних програмах, проектах Служби старших експертiв
(SЕS, Бонн) та Програмі навчання і дiлового партнерства «Україна-Австрiя:
експорт у країни ЄС»
Третiй рiк Австрiйська програма партнерства «Україна-Австрiя: експорт у крaїни
ЄС», зi стaжувaнням у Вiднi, демонструє добрі результати та позитивний досвiд
для учасникiв. Програма включає в себе навчання в Києвi з австрiйськими
експертами (3 модулі, тестування та диплом), з перекладом та матеріалами,
сприяння пошуку партнерiв, розробку iндивідуальної програми вiзиту до Вiдня.
Служба старших експертiв (SЕS, Бонн) надає експертну допомогу в усьому свiтi з
метою сприяння спiвпрацi та розвитку. За їхньої допомоги пiдприємства можуть
запросити для вирішення певних технологiчних або комерцiйних завдань
досвiдченого нiмецького експерта, який буде працювати на пiдприємствi
впродовж кількох тижнiв або декiлькох мiсяцiв на добровiльній та безоплатній
основi. За бiльш детальною iнформацiєю просимо звертатись до Сумської ТПП.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Увага! Почали діяти нові вимоги до комерційної діяльності на території ОАЕ
Посольство Об'єднаних Арабських Емiратiв листом МЗ89/2017 iнформує, що з 23
жовтня 2017 року всi документи комерцiйного характеру, пов'язанi з веденням

дiяльностi на територiї ОАЕ, у тому числi рахунки-фактури та сертифiкати
походження товарiв, пiдлягають обов'язковiй консульськiй легалiзацiї у
Посольствi ОАЕ в Українi за умови попереднього засвідчення в системі
ТПП.
Зазначенi вимоги ОАЕ, остаточно розпочали дiяти з 01 березня 2018 року, про
що додатково було повiдомлено Паном Абдуллою Аль-Сувейдi, Другим
Секретарем Посольства ОАЕ в Українi на проведенiй зустрiчi з Першим вiцепрезидентом ТПП України Михайлом Непраном у березнi 2018 року.
Враховуюче зазначене, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності просимо
експортерів дотримуватись встановлених ОАЕ вимог.
Республіка Сербія запрошує до участі у приватизації державних підприємств
На сьогоднi у «приватизацiйному портфелi» РС залишається 118 пiдприємств
(http://www.priv.rs/Naslovna).
Першочергового вирiшення потребують питання функцiонування таких
пiдприємств як гiрничо-металургiйний комбiнат «Бор» (ГМК «Бор»), Метанолооцтовий комплекс «Кiкiнда» (МСК «Кiкiнда), фабрика мiнеральних добрив «ХIПАзотара», фабрика «ХІП-Петрохемiя», Сiльськогосподарська корпорацiя Белграда
(ПКБ).
Тендер з продажу МСК «Кiкiнда», виробника хiмiчної продукцiї, зокрема,
метанолу та оцтової кислоти, було оголошено 12.12.2017 р. (лист ПУ №61314/51200-1380 вiд 15.12.17).
Довiдково: МСК «Кiкiнда» створене 1987 року. Наразi на ньому працює 530
робiтникiв. 95% виробленого метанолу йде на експорт, а з 98% оцтової кислоти
бiльша частина експортуєтъся до ЄС.
На момент завершення строку подання пропозицiй (09.02.2018р.) до Мiнiстерства
економiки не було подано жодної пропозицiї. Єдиною фiрмою, яка викупила
тендерну документацiю, була кiпрська компанiя «Кrоnоsраn Chemical Holdings
Ltd», однак, вона участi у тендерi не взяла. За оцiнками експертiв, проблемою для
продажу комплексу є цiна газу, який є основною сировиною у виробництвi.
Довiдково: На съогоднi цiна газу – 220-230 дол. за 1 тис. куб. м, а для
прибуткового виробництва на пiдприємствi мала б бути, принаймнi, на 30%
менша.
За словами Прем'єр-мiнiстра PC А. Брнабич, найближчим часом очiкується
вирiшення питання щодо подальшої долi МСК «Кiкiнда», а вiдповiднi
перемовини наразі ведуться мiж Мiнiстерством економiки PC та МВФ.
Вiдповiдно до пiдписаного наприкiнцi 2017 року Меморандуму з МВФ
до середини 2018 року має бути завершений процес приватизацiї
Сiльськогосподарської корпорації Белграда (ПКБ)
(http://www.pkb.rs/onama.htm).
Довiдково: Компанiя заснована у 1945 роцi та займається рослиннотваринницьким виробництвом. Основний вид дiялъностi – виробництво свiжого
молока. Має понад 1600 працiвникiв. Втрати корпорацiї за 2016 рiк становили
близъко 12 млн. дол. США.
Наразі вирiшується питання щодо форми приватизацiї пiдприємства – продаж чи
стратегiчне партнерство.
Довiдково: вiдповiдно до Закону PC «Про приватизацiю» стратегiчне
партнерство є однiєю з моделей приватизацiї, пiд час якої через iнституцiйнi
вiдносини мiж сербською чи iноземною юридичною особою та Сербiєю
здiйснюється спiльна iнвестицiя шляхом заснування нового товариства або
докапiталiзацiя (збiльшення основного капiталу) суб'єкта приватизацiї

(держави). Метою стратегiчного партнерства є забезпечення фiнансування,
збiльшення продуктивностi та кiлъкостi робочих мiсцъ, професiоналiзацiя
управлiння, створення умов для виробництва чи надання послуг.
Це не перша спроба держави знайти необхiдну модель приватизацiї згаданої
корпорацiї та вивести її з державної власностi (оголошений у 2015 роцi тендер не
вiдбувся у зв'язку з вiдсутнiстю зацiкавлених компанiй, незважаючи на 50%
знижку на початкову вартiсть корпорацiї).
За попередньою iнформацiєю, в участi у тендерi зацiкавлений неназваний на цей
час канадсько-американський концерн, який займається виробництвом фруктiв та
тваринництвом та вже начебто надiслав листа про намiр та пiдготував
п'ятирiчний план розвитку пiдприємства, а також готовий iнвестувати близько
100 млн. євро.
Також вiдомо, що в лютому минулого року вiсiм компанiй надiслали листи про
зацiкавленiсть у приватизацiї. Серед них сербськi «МК груп» та виробник м'яса
«Матiєвич», «Ал Дахра» з ОАЕ, компанiї з Великобританії, Китаю та Сингапуру.
Найочевиднiше, буде прийняте рiшення про стратегiчне партнерство. Водночас,
на думку експертiв, при такiй моделi приватизацiї проблемною є вимога
профспiлки комбiнату щодо залишення держави мажоритарним власником.
Протягом першого пiврiччя ц.р. також має бути визначена модель приватизацiї
ГМК «Бор» (лист ПУ №61314/51-200-1459 вiд 27.12.17), найвiрогiднiше нею
стане стратегiчне партнерство, таким чином, оголошення вiдповiдного тендеру
буде перенесено з березня на червень ц.р. При цьому умовою буде збереження
робочих мiсць та соцiальний пакет для робiтникiв з боку держави. Крiм того,
ГМК «Бор» потребує додаткових iнвестицiй у розмiрi близько 300 млн. євро з
метою збiльшення виробництва.
Довiдково: Прибуток у ГМК «Бор» у 2017 роцi склав 73 млн. дол. США, здобуто
18 млн. тонн руди, вироблено 43 тис. тонн мiдi, 700 кг золота та 5 тонн срiбла.
Покупцями продукцiї комбінату є Велика Британiя, Грецiя, Туреччина,
Нiмеччина, Польща, Imалiя, Румунiя, Хорваmiя та Болгарiя. Експортовано
продукцiї на суму 205 млн. дол. США, що майже удвічі перевищує показники 2016
року (115 млн. дол. США). Цьому сприяло збiлъшення виробництва у ГМК «Бор»
та пiдвищення цiн на мiдъ. Зокрема, продано на 10 тис. тонн мiдi бiлъше, нiж у
2016 роцi, саме настiлъки збiльшилосъ i його виробництво. Очiкуєтъся, що
прибуток комплексу у цъому роцi буде на 15% вищим за минулорiчний. Резерви
родовища складаютъ 1,345 млрд. тонн руди, водночас, анi компанiя, анi держава
Сербiя не маютъ коштiв для розкриття нових родовищ.
Цiкавою для українських пiдприємцiв також може бути фабрика з виробництва
штучних добрив та азотних з'єднань «ХІП-Азотара». Це – одне з найбiльших у
регiонi підприємств, на якому працює близько 800 людей.
Будiвельна компанiя «Бiлдiнг Технолоджi Трейдинг енд Контрактiнг Ко»
(Королiвство Саудiвська Аравiя) планує пiдписати контракти з українськими
виробниками полiстиролбетону та обладнання для виробництва
полiстиролбетону.
У разі зацікавленості у співпраці просимо звернутися до Сумської ТПП.
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту

Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Послуги у сфері державних закупівель

Послуги юридичного характеру

Візова підтримка

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання

Послуги з електровимірювальних робіт

Рекламна та PR-підтримка бізнесу

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику Сумської
ТПП «Ділові новини»

Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739
е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

