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●

Адвокат з 2006 року

●

Член ради Комітету з податкового та митного права
Асоціації правників України

●

Випускник юридичного факультету Київського
національного університету ім.Тараса Шевченка та
Лондонського університету (University of London) дипломи з відзнакою.

●

До приєднання у березні 2018 року до Лекс’Юс старший юрист і керівник податкової практики
відомих юридичних фірм “Лавринович і Партнери” та
“Алєксєєв, Боярчуков та Партнери”

●

Великий успішний досвід представництва бізнесу у
складних багатомільйонних податкових спорах

●

Починаючи з 2012 року готує для авторитетного
міжнародного податкового бюро IBFD огляд системи
справляння ПДВ в Україні

●

Починаючи з 2011 року веде податковий блог U-Tax
Blog, який налічує понад 100 статей на тему проблем
податкового права та вирішення податкових спорів

Підрозділ 10 розділу XX ПК України:
52 8 . Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється
перебіг строків, встановлених статтею 56 цього Кодексу (в частині
процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників
податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до
відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з
від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли
(надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18
березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків,
передбачених статтею 56 Податкового кодексу України, статтями 52-53
цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних
податкових консультацій в письмовій формі, статтями 73 та 78 цього
Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити
контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо
законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету
податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на
додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до 31
травня 2020 року. З 1 червня 2020 року перебіг строків, які зупинялися
відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що
минув до такого зупинення".
-

На що потрібно звернути увагу:
- Зупинення строків не стосується судового оскарження
- Зупинення строків не стосується скарг щодо БВ та ВЗ ПДВ
- Виписано так, що можна стверджувати, що зупиняються
лише строки розгляду скарг, але не строки подання скарг
- У своєму інформаційному листі ДПС України все-таки
погодилась, що строки подачі адміністративних скарг
зупиняєються
- У пункті наведена “ахінея” стосовно ненастання наслідків за
несвоєчасне надання відповідей на запити податкової та
несвоєчасне
надання
податковою
індивідуальних
податкових консультацій

Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення"
Закону про ЄСВ:
9 13 . Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно),
зупиняється встановлений цим Законом строк розгляду скарг платників
податків єдиного внеску, що надійшли/надійдуть до 31 травня 2020 року
та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення
не породжує будь-яких наслідків, передбачених частиною четвертою
статті 25 цього Закону.
-

Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску,
зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його
платнику єдиного внеску на адресу платника єдиного внеску поштою з
повідомленням про вручення або надати йому під розписку.
9 14 . Тимчасово, до 31 травня 2020 року (включно), продовжується
строк подачі скарг платників єдиного внеску, термін подачі яких
припадає на період з 18 березня до 31 травня 2020 року.
-

Ст. 195 КАС України:
4. Під час карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у
судовому засіданні в режимі відеоконференції поза
межами приміщення суду з використанням власних
технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи
здійснюється із застосуванням електронного підпису, а
якщо особа не має такого підпису, то у порядку,
визначеному Законом України "Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус" або Державною судовою адміністрацією України.

- Лише EasyCon
- Попереднє подання заяви за п’ять днів до
судового засідання (форма заяви у додатку).
Направлення заяви іншим учасникам

- Не лише EasyCon, а інші системи відеозв’язку
- Суд приймає рішення про підтвердження особи,
яка немає електронного підпису
- Попереднє подання заяви за п’ять днів до
судового засідання (форма заяви у додатку).
Направлення заяви іншим учасникам

Розділ VI "Прикінцеві положення" КАС України:
4. 3. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені
статтями 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329,
338, 342, 363 цього Кодексу, а також інші процесуальні строки щодо зміни
предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних
вимог, подання доказів, витребування доказів, забезпечення доказів, а також
строки звернення до адміністративного суду, подання відзиву та відповіді на
відзив, заперечення, пояснень третьої особи щодо позову або відзиву,
залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, пред’явлення
зустрічного позову, розгляду адміністративної справи, апеляційного оскарження,
розгляду апеляційної скарги, касаційного оскарження, розгляду касаційної
скарги, подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або
виключними обставинами продовжуються на строк дії такого карантину.
Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк дії
карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19).
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