№ 6 Грудень 2016

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

ПРОСТІР БІЗНЕСУ
№6
Грудень 2016

Управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
«Менеджмент – це мистецтво досягнення цілей в умовах обмежених ресурсів»
(Террі Гібсон)

Дослідження
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Що чекати українському бізнесу?

Державна реєстрація Державна реєстрація юридичної особи та державна реєстрація змін
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Дослідження

Цьогоріч Львів відвідало 2 млн. 600 тис. гостей, що на 30% більше,
ніж у 2015 р. Туристичний збір склав 4 млн 500 тис. грн, що на 80%
більше, ніж торік. Середні витрати туриста за час перебування в місті –
200 євро. Середній час перебування – 4 дні. Загалом впродовж року
гості міста залишили у Львові 520 млн. євро.
Кількість ж конференц-делегатів, які відвідали Львів у першому півріччі
2016 року, збільшилась на 30%, порівняно з 2015 роком. За цей же
період у Львові відбулося 129 конференцій (20 з яких – міжнародні),
здебільшого – у сферах науки, IT, медицини.
Більше читайте за посиланням:
http://ua-ekonomist.com/14319-vprodovzh-roku-gost-msta-zalishili-u-lvov-520-mlnyevro.html
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ТзВО «Галімпекс»

«Галімпекс – Склодзеркальний завод». Підприємство засноване у 1946р.
За майже 70 років було виготовлені сотні мільйонів різнокольорових куль,
шишок, песиків, зайчиків, сніговиків і гномів, так що в Україні не залишилось
родини, де на ялинці не виблискує прикраса підприємства. Також їх можна
побачити не тільки на ялинках України, адже ялинкові прикраси розлетілися
по всьому світу і сьогодні вони вже на ялинках в таких країнах як: Німеччина,
Австрія, Франція, Італія, Нідерланди, Велика Британія, Литва, Латвія, США
та Канада.
Іграшки виготовлені, як традиційно, так і за сучасними технологіями,
вражають різноманітністю форм, розмірів та декорів.
Атмосфера свята для кожною є особливою, адже
такі свята як Новий Рік та Різдво не можливі без
незабутньої та чарівної атмосфери, також варто не
забувати про ялинкові прикраси та декорації, адже
Підприємства Львова
святкову атмосферу може зробити для Вас
підприємство, бо саме їхні декоровані кулі
створюють незабутню, чарівну атмосферу Різдва і
Нового Року, адже розписані вручну майстринями
заводу, вони неповторні. Кожен завиток мерехтить
по-особливому, кожна засніжена хатинка, дерево,
ялинка – нагадує рідну домівку, далеку подорож
або казковий ліс.
Для створення свого особливого свята без
«Галімпекс» не обійтись, адже саме вони можуть
підібрати особливий стиль, або ж його створити.
В 2011 році мешканці та гості міста Львова могли
бачити продукцію на головній ялинці міста, яка є
прикрасою свята у місті, та різдвяного ярмарку в
центрі Львова. Підприємство створює ялинкові

прикраси під корпоративний дизайн.

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com
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Склодзеркальний завод це не тільки ялинкові
прикраси, якими славиться завод, а ще й дзеркала та
скло. ТзОВ фірма "Галімпекс - склодзеркальний
завод"
–
це
потужне
конкурентоспроможне
підприємство, яке виготовляє понад 100 видів
інтер'єрних дзеркал сучасного дизайну. У виробництві
використовується високоякісне вологостійке дзеркало
фірми Saint-Gobain виробництва Франції, Glaverbell
Бельгія.
Продукція заводу виставляється регулярно, а з 1996
р. займає провідні місця серед продукції конкуруючих фірм західних держав,
достойно представляючи Україну в світі, як країну виробника. Асортимент
продукції – понад 6500 найрізноманітніших ялинкових прикрас, завдяки чому
ТзОВ фірма „Галімпекс – Склодзеркальний завод” посідає провідне місце в
Європі.
Найкращим показником лідерства є те, що 2011 році, Головна ялинка
християнського світу була прикрашена саме іграшками Львівського заводу.
Підприємства Львова Загалом було використано 2 тисячі прикрас підприємства «Галімпекс»

На даний час на заводі працює більш ніж 1500 чоловік, і усі працівники є
висококваліфіковані у цій галузі.
Склодзеркальним
цехом
надаються
такі
послуги
як:
Продукція: скло (4-12 мм), дзеркало вологостійке(4,6) мм, гартоване скло,
обробка скла, фацет, матування скла
79007, м. Львів
Телефон: +38 (032) 255 31 42
вул. М.Балабана, 14
+38 (032) 297-12-37
http://www.galimpex.com
e-mail: Galimpex.sale@gmail.com
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Податкові новації 2017. Що чекати українському бізнесу?

Податкові
новації 2017

http://city-adm.lviv.ua/

8 грудня Парламент проголосував у першому читанні законопроект
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні) (№5368). Профільному комітету Верховної
Ради з питань податкової та митної політики доручено підготувати
законопроект до другого читання за скороченою процедурою. І хоча він ще
не став законом, а отже ще можливі певні зміни, вже зараз необхідно
розуміти, до чого бізнес має готуватися вже за місяць.
Електронний документообіг. Розширюється та законодавчо
закріплюється функціонування електронного кабінету платника податків. З
наступного року практично весь документообіг між платниками податків та
фіскальними органами планується перевести у електронний формат. Це
може зменшити корупційні впливи, полегшити та прискорити документообіг.
Але нові норми містять також і ризики для бізнесу.
Податкові перевірки. Податкові інспекції на місцях віднині будуть
позбавлені права проводити документальні та фактичні перевірки. Їм
залишені функції надання адміністративних послуг, реєстрації та обліку, та
проведення камеральних перевірок.
Строк проведення камеральної перевірки податкової декларації
(уточнюючого розрахунку) обмежений 30 календарними днями з останнього
дня граничного терміну подання, або з дати фактичного подання.
План-графік документальних планових перевірок на рік має бути
оприлюднений на сайті ДФС до 25 грудня попереднього року.
Про проведення документальної перевірки платник податку, що прийняв
рішення про електронну форму взаємодії з податковим органом,
повідомляється через електронний кабінет.
Визначена додаткова підстава для проведення позапланової
документальної перевірки – зупинення реєстрації податкової накладної
(розрахунку коригування) в ЄРПН.
Позапланова документальна перевірка відтепер не може бути
призначена за постановою оперативно-розшукових, слідчих органів або
прокурора, а лише за рішенням суду (слідчого судді).
Розширене коло посадових осіб контролюючих органів, які мають
право приймати рішення про проведення документальної перевірки.
Надання відповіді на запит. Встановлено єдиний термін надання
відповіді платником податку на запити контролюючого органу про надання
інформації 15 робочих днів. Раніше Податковий кодекс передбачав 2
терміни – один місяць та 10 днів. У разі проведення зустрічної звірки термін
надання відповіді та підтверджуючих документів встановлений у 10 робочих
днів. У разі, коли платник податків без поважних причин не з’явився за
запрошенням органу ДФС для перевірки правильності нарахування та
своєчасності сплати податків, орган ДФС може звернутися до суду для
застосування приводу.
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Інформуємо, що виконавчі органи Львівської міської ради,
що територіально знаходяться на пл. Ринок, 1, з питань державної
реєстрації юридичної особи та державної реєстрації змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань можуть
звернутись у Центр надання адміністративних послуг м. Львова на пл.
Ринок, 1.
Інші виконавчі органи Львівської міської ради ці послуги можуть
отримати у територіальних підрозділах Центру надання адміністративних
послуг м. Львова за адресами: вул. Костя Левицького, 67, пр. Червоної
Калини, 72а, вул. Миколи Хвильового, 14а, вул. Івана Виговського, 32.
Для подачі документів:
рекомендуємо попередньо замовити візит у ЦНАП за допомогою
сервісу, розміщеному на сайті Львівської міської ради за посиланням
http://city-adm.lviv.ua/services/zapys-do-tsnap. Послуга: «Реєстрація виконавчих
органів ЛРМ» або «Реєстрація бізнесу».
Консультацію можна отримати:
телефоном через довідку ЦНАП 032 297-57-95 або електронною
поштою service_centre@city-adm.lviv.ua
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