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Чому проводять перевірки?

23.09.2016

 З метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства, 

відповідно до підстав, визначених Податковим кодексом України

 Інструмент тиску?

 Політичне замовлення?

 Недоброчесна конкуренція?

 Рейдерство?
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СТАДІЇ СПОРУ
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СТАДІЇ СПОРУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ

ПІДГОТОВЧА

ПЕРЕВІРКА

СУДОВИЙ СПІР



СТАДІЇ СПОРУ: ПІДГОТОВЧА
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СТАДІЇ СПОРУ: ПІДГОТОВЧА
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ПІДГОТОВЧА
(тривалість 90-180 днів)

ДІЇ

 Запити (у тому числі контрагентам 

та міжнародні)

 Зміна ставлення у податкових

органів

 Заяви політичних діячів / високих

посадових осіб

 «Надмірна цікавість» до деталей 

бізнес-моделі / індустрії

 Кримінальне провадження (запити, 

слідчі дії)

 Преюдиційні спори

 Повідомлення у пресі

РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Встановлення та підтримання

комунікацій з ключовими гравцями

(ДФС, контрагенти)

• Ризик-менеджмент

• Працююча система KYC та 

впровадження ефективних 

комплаєнс-практик

• Моніторинг активностей різними

підрозділами Компанії
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СТАДІЇ СПОРУ: ПЕРЕВІРКА

23.09.2016

ПЕРЕВІРКА
(тривалість 60-90 днів)

ДІЇ

 Детальні запити щодо

o Бізнес-моделі

o Собівартості

o Ціноутворення

 Міжнародні запити стосовно

діяльності дочірніх компаній

 Долучення матеріалів кримінальних

проваджень

 Внутрішні комунікації та звітування

РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Зрозуміти мотиви та плани

перевіряючих якнайраніше, 

кооперація та комунікація з 

перевіряючими

• Обговорення потенційних

донарахувань на цьому етапі

• Оскарження дій та рішень

перевіряючих

• Встановлення інфраструктуру проекту

• Залучення ключових гравців

(посольства, асоціації, БО та інше)

• Вироблення захисної позиції та 

робота з первинними документами



СТАДІЇ СПОРУ: АДМІНОСКАРЖЕННЯ
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СТАДІЇ СПОРУ: АДМІНОСКАРЖЕННЯ

23.09.2016

АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ
(тривалість 20-60 днів)

ДІЇ

 Процедурно обмежене спілкування

(розгляд скарги) 

 Колективна робота підрозділів ДФС 

із «захисту» результатів перевірки

 Доповнення (посилення) позиції

ДФС, знаходження інших підстав

РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Опція вирішити справу до суду

• Робота із зацікавленими особами 

(участь у розгляді скарги Мінфіну, БО, 

представників Посольств)

• Відпрацювання первинних документів 

«з прицілом» на подання позову до 

суду
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СТАДІЇ СПОРУ: СУДОВИЙ СПІР
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СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ
(тривалість 1-3 роки)

ДІЇ

 Довготривалий процес, на який

мають вплив загальні процеси у 

державі

 Завантаженість центральних судів

 Залучення матеріалів кримінальних

проваджень до судових справ

 Апелювання до «державницької» 

позиції

РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Ініціювання декількох судових справ 

(оскарження епізодів окремо)

• Використання процесуальних

можливостей (проведення експертиз, 

допитів свідків, огляду відео-

аудіозаписів)

• Використання доктринальних вчень, 

створення преюдицій та прецедентів

• Зупинення справ

• Мирова угода?



ІНФРАСТРУКТУРА СПОРУ
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СПІР

Безпека проекту:
- IT
- Конфіденційність
- Фізична

Правове 
супроводження:

- Перевірка
- Адміністративне 
оскарження
- Cуд

Кримінальні 
провадження

Аналітичний та 
експертний 

блок

PR

GR



ЯК ЦЕ БАЧИТЬ КЛІЄНТ
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