ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМІТЕТУ АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ З ПОДАТКОВОГО
ТА МИТНОГО ПРАВА
За 2 роки (01.01.2014 – 31.12.2015 рр.)
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ
28.01.2014

«Основні способи тиску Міністерства доходів та зборів на платника податків», де висвітлили питання стосовно
нереєстрації податкових накладних та способи мінімізації негативних наслідків цієї проблеми»

27.03.2014

«Європейська конвенція з прав людини та податкові спори в Україні: практика застосування»

21.05.2014

Тези змін до розділу «Адміністрування податків до Податкового кодексу України».
У результаті зустрічі були сформульовані положення, які підтримала більшість членів комітету: організація
електронних перевірок, ліквідація податкової міліції, зближення міжнародних стандартів бухгалтерського та
міжнародного обліку, тези з реформування податкової служби.

22.05.2014

«Основні зміни до Податкового кодексу України».

05.06.2014

Спільне засідання Комітетів з оподаткування та кримінального та кримінально-процесуального права.
У результаті засідання було прийнято рішення звернутися до розробників концепції з реформування
податкової міліції ініціювати зміни до КПК України, зокрема, до ч.1 ст. 214 КПК України.

18.06.2014

«Податкові наслідки списання банком кредитної заборгованості та оскарження податкових повідомлень-рішень
боржниками.

30.09.2014

«Аналіз змін податкового законодавства: тих, які вже вступили в дію, та тих, що обговорюються» та «Методи
боротьби з незаконними діями та бездіяльністю співробітників податкових органів».

28.10.2014

«Ефективні схеми оптимізації податків – ПДВ, прибуток, «зарплатні податки» та «Наявні способи захисту
платника податків під час фактичних перевірок».

18.11.2014

«Актуальні питання розгляду слідчими суддями клопотань слідчих податкової міліції про тимчасовий доступ до
речей та документів та про надання дозволу на обшук».
Доповідач – слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва, к.ю.н. Віталій Українець.

17.12.2014

«Актуальні питання чинного законодавства (трансфертного ціноутворення) і зміни до Податкового кодексу, які
планується ввести з 2015 року».

27.01.2015

«Обговорення наявної судової практики ВАС України з питань оподаткування» за участю Антона Поляничка,
заступника начальника відділу забезпечення роботи IV судової палати Вищого адміністративного суду України.

24.02.2015

«Вибір найбільш оптимальної схеми оподаткування для юристів, адвокатів, адвокатських об`єднань,
юридичних фірм».

26.03.2015

«Податковий компроміс: позитиви та ризики».

06.04.2015

Позачергове засідання Податкового комітету АПУ на тему «Обговорення реформування Державної фіскальної
служби України».

16.04.2015

Позачергове відкрите засідання Комітету АПУ з податкового та митного права «Зустріч з кандидатом на пост
Голови Державної фіскальної служби Юлією Дроговоз».

21.04.2015

«Застосування рішень Європейського суду з прав людини у податкових спорах в Україні».

17.06.2015

Засідання Податкового комітету АПУ, гостем якого був Антон Лосєв, суддя, секретар другої судової палати
Вищого адміністративного суду України.
Засідання проходило у вигляді бесіди, під час якої Антон Лосєв відповів на запитання членів комітету.
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12.10.2015

Позачергове засідання Комітету з податкового та митного права «Зустріч з Андрієм Журжієм, народним
депутатом, Першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики». Він розповів про своє бачення податкової реформи.

20.10.2015

«Проблеми застосування системи електронного адміністрування ПДВ та проблемні питання повернення
надміру сплачених митних платежів»

22.12.2015

«Спілкування з суддею адміністративного суду м. Києва у форматі запитання-відповідь та обговорення
податкової реформи».
Податкова реформа в Україні: болючі моменти.
Доповідач – експерт Комітету АПУ з податкового та митного права, старший радник АК «Соколовський і
Партнери» Наталія Куріленко.
Спілкування
з
суддею
Окружного
адміністративного
суду
м.
Києва
Наталією
Клочковою.

КРУГЛІ СТОЛИ, ВИЇЗНІ ЗАХОДИ, СЕМІНАРИ, ФОРУМИ
за участю народних депутатів України, державних службовців, суддів

26.09.2014

III Податковий форум АПУ.
Податковий комітет запросив до участі у заході слідчого суддю Солом`янського районного суду м. Києва, к.ю.н.
Віталія Українця.

12.11.2014

Форум «Податкова реформа. Фокус - система електронного адміністрування ПДВ».
Анна Вінниченко виступила на заході від імені Комітету АПУ з оподаткування.

06.12.2014

IV Податковий форум Ліги студентів АПУ.
Виступ члену Комітету АПУ з оподаткування Івана Балицького.

22.12.2014

Круглий стіл Асоціації податкових радників «Електронне адміністрування ПДВ – вигоди для держави та виклики
для бізнесу». Владислав Соколовський представляв на заході Комітет АПУ з оподаткування.

28.01.2015

Круглий стіл Комітету з оподаткування та Комітету процесуального права "Застосування адміністративними
судами України судових правових доктрин та ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України".
Серед учасників круглого столу: Антон Поляничко, заступник начальника відділу забезпечення роботи IV
судової палати ВАСУ, судді ВАСУ Олексій Муравйов, Наталя Блажівська.

09.02.2015

Круглий стіл Комітету з оподаткування Асоціації правників України на тему: «Податкова реформа: чи буде
досягнуто цілей?». Серед учасників круглого столу: Андрій Журжій, народний депутат України, Перший
заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; Оксана Продан,
народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики;
Олексій Муравйов, суддя Вищого адміністративного суду України, член ВРЮ; Антон Поляничко, заступник
начальника відділу забезпечення роботи IV судової палати Вищого адміністративного суду України; Олена
Макеєва, к.е.н. Віце-президент МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів»; начальник департаменту
Державної Фіскальної Служби.

06.03.2015

Круглий стіл Комітету АПУ з процесуального права та Комітету АПУ з оподаткування «Адміністративне
судочинство та необхідні зміни до нього крізь призму рішень Європейського суду з прав людини». м. Вінниця.
Серед учасників круглого столу: Станіслав Шевчук, суддя Конституційного Суду України; Віталій Кузьмишин,
Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду, судді Вінницького апеляційного адміністративного
суду та Вінницького окружного адміністративного суду.

06.03.2015

Зустріч голови Податкового комітету АПУ Владислава Соколовського з членами Вінницького осередку АПУ –
розповідь про роботу Податкового комітету АПУ та доповідь про найбільш оптимальні схеми оподаткування
для юристів, адвокатів, адвокатських об`єднань, юридичних фірм.

11.06.2015

Круглий стіл у ДФС м. Києва «Трансфертне ціноутворення. Новації 2015 року». Доповіді експертів Податкового
комітету АПУ на тему: «Розширення переліку характеристик для визнання осіб пов’язаними» та «Нові правила
проведення податкових перевірок з трансфертного ціноутворення. Зміна строків позовної давності».

22.07.2015

Круглий стіл, організований Відділенням АПУ в Харківській області та Радою адвокатів Харківської області, на
тему: «Роль адвоката в захисті бізнесу: практичні аспекти».
Доповідачі, члени Комітету АПУ Комітету з податкового та митного права:
Тетяна Лисовець, адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Соколовський і Партнери» розкрила тему:
Роль податкових перевірок в кримінальному провадженні: акт податкової перевірки як одна з підстав для
порушення кримінального провадження ст.ст. 172, 175, 191, 205, 209, 212, 358, 364-1, 366 та 367
Кримінального кодексу України, та податкові перевірки як інструмент отримання доказів.
Владислав Філатов, арбітражний керуючий, радник, адвокатської компанії «Соколовський і Партнери» з темою
«Роль адвоката у справах про банкрутство»

03.09.2015

Круглий стіл Комітету з податкового та митного права за участі заступника голови Державної фіскальної
служби України Костянтина Лікарчука на тему: «Митна служба України: погляд зсередини»

16.09.2015

Круглий стіл за участі членів Комітету з податкового та митного права та Українського союзу промисловців та
підприємців на тему: «Конфлікти між платниками податку та органами ДФС у сфері адміністрування ПДВ та
перспективи формування судової практики»

25.09.2015

ІV Податковий форум Асоціації правників України.
Члени Комітету АПУ з податкового та митного права брали саму активну участь у організації заходу.
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18.11.2015

Розширене засідання Науково-консультаційної Ради Вищого адміністративного суду України,ініційоване
Комітетом АПУ з податкового та митного права, на якому обговорювалися проблемні питання судового
контролю дискреційних повноважень органів державної влади.

24.11.2015

Круглий стіл Комітету АПУ з податкового та митного права на тему «Проблемні питання судового контролю
дискреційних повноважень органів державної влади» за участю Йорга Пуделки, судді Федеративної Республіки
Німеччина, члена Спілки суддів адміністративних судів, директора програми сприяння правової державності в
країнах Центральної Азії.

ВЕБІНАРИ
17.09.2014

«Роль податкових перевірок у кримінальному провадженні».

21.10.2014

«Вимоги до первинних документів з точки зору доказу реальності угод та зв`язку витрат з господарською
діяльністю».

СПІВПРАЦЯ
з Національною Асоціацією Адвокатів України
17 жовтня 2014 року проведено спільний семінар «Обговорення способів ефективного захисту під час проведення податкових
перевірок та в кримінальних провадженнях, які пов'язані з податковими перевірками. Податковий комітет брав саму активну
участь у організації заходу. Всі виступаючі були членами Комітету.
з комітетом ВРУ з питань податкової та митної політики
Три
зустрічі
голови
та
членів
Підготовлено та подано пропозиції до законопроектів, зокрема:
Податкового комітету АПУ з головою
щодо оподаткування ПДФО суми прощених кредитів.
комітету ВРУ з питань митної та
щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення, зокрема, питання
податкової політики та членами комітету
законопроекту №1861.
ВРУ- народними депутатами.
до законопроекту 1250-Д (зменшення податкового тиску на платників
податків, а також деяких питань адміністрування податків, зборів).
Члени Податкового комітету АПУ також
до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
взяли участь у чотирьох засіданнях
скасування податкової міліції" № 2681.
Комітету ВРУ з питань податкової та
Зміни до КАСУ, які враховують практику Європейського суду з прав людини в
митної політики.
податкових спорах.
з Податковим комітетом Американської торгової палати в Україні
Підготовано спільний лист до Голови ДФС для вирішення проблеми відмови контролюючого органу від прийняття податкових
накладних.
з комітетом АПУ з процесуального права у співпраці з Асоціацією податкових радників започаткували
співробітництво з Науково-консультаційною радою ВАСУ
Підготовлено спільний лист АПУ та АПР з приводу формування позиції щодо розмежування дискреційних та імперативних
повноважень суб'єктів владних повноважень.
з Науково-консультаційними Радами при ВССУ, ВАСУ, ВСУ
Комітети Асоціації правників України - з податкового та митного права, з процесуального права та кримінального та кримінальнопроцесуального права - звернулися до Науково-консультативної Ради при Верховному Суді України та Науково-консультативної
Ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 3вернення стосувалося прийняття
мотивованої рекомендації з питання продовжуваності злочину ухилення від сплати податків за статтею 212 КК України
(визначення розміру ухилення як кваліфікуючої ознаки).
18.11.2015 р. відбулося розширене засідання Науково-консультаційної Ради Вищого адміністративного суду України,ініційоване
Комітетом АПУ з податкового та митного права, на якому обговорювалися проблемні питання судового контролю дискреційних
повноважень органів державної влади.
Комітет Асоціації правників України з податкового та митного права, за результатами розширеного засідання Науковоконсультаційної Ради Вищого адміністративного суду України, що відбулося 18.11.2015 р. підготував і направив звернення, щодо
прискорення прийняття мотивованого висновку з питання судового контролю дискреційних повноважень органів державної
влади.
24.11.2015 р. відбувся Круглий стіл Комітету АПУ з податкового та митного права на тему «Проблемні питання судового контролю
дискреційних повноважень органів державної влади» за участю Йорга Пуделки, судді Федеративної Республіки Німеччина, члена
Спілки суддів адміністративних судів, директора програми сприяння правової державності в країнах Центральної Азії.
Комітет Асоціації правників України з податкового та митного права, за результатами круглого столу на тему «Проблемні питання
судового контролю дискреційних повноважень органів державної влади», який відбувся 24.11.2015 р. підготував і направив
звернення-звіт за результатами круглого столу з питань судового контролю дискреційних повноважень органів державної влади.

з Українським союзом промисловців та підприємців
16.09.2015 р. відбувся Круглий стіл за участі членів Комітету з податкового та митного права та Українського союзу промисловців та
підприємців на тему: «Конфлікти між платниками податку та органами ДФС у сфері адміністрування ПДВ та перспективи формування
судової практики».

За результатами круглого столу на тему: «Конфлікти між платниками податку та органами ДФС у сфері адміністрування ПДВ та
перспективи формування судової практики», який відбувся 16.09.2015 р., підготовлено та направлено до Науково-консультаційної
ради при Вищому адміністративному суді України листа щодо включення до плану роботи Науково-консультаційної ради при
ВАСУ питань, пов`язаних із розглядом спорів, що виникають у сфері електронного адміністрування ПДВ.
з громадською радою при Міністерстві фінансів України
Голова Комітету з податкового та митного права, як член громадської ради при Міністерстві фінансів України від Асоціації
правників України прийняв участь у 4 засіданнях ради.

ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ
ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

Пропозиції до

7
2

законопроектів,

реалізовані ВР в
Законах України

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОДАТКОВОГО ФОРУМУ
ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНОГО
СОЦВНЕСКУ

ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Силами членів Податкового комітету АПУ перекладено з англійської на українську мову 14 розділів Fiscal
Blueprints – практичних рекомендацій, що встановлюють чіткі критерії, які базуються на найкращій практиці ЄС, у
відповідності до яких податкова або фіскальна адміністрація може оцінити власну робочу продуктивність.
З текстом рекомендацій ознайомлено провідних фахівців з оподаткування, заступника міністра Фінансів,
народних депутатів України членів комітету з податкової та митної політики ВРУ.

ОРГАНІЗАЦІЯ IV ПОДАТКОВОГО ФОРУМУ АПУ
Члени Податкового комітету брали активну участь у підготовці Податкового форуму: як у
організаційному комітеті, так і безпосередньо у виступах на форумі.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Зросла чисельність групи «Податковий комітет АПУ» у фейсбуці.

Зараз цей комунікаційний майданчик налічує

133

члени комітету.

З першого січня 2014 року кількість повідомлень у групі сягнула понад

215

За 2 роки проведено 42 заходи, організованих Податковим комітетом Асоціації
правників України, за участю голови та членів комітету, в яких взяло участь
більш ніж 1500 осіб.
ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ
22 грудня 2015 року відбудеться засідання Комітету Асоціації правників України з податкового та
митного права «Спілкування з суддею Окружного адміністративного суду м. Києва у форматі
запитання-відповідь та обговорення податкової реформи».

