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Які можна виділити ос-
новні сучасні загрози 
для бізнесу, і, відповід-

но, – тренди у захисті бізнесу?

Традиційно в Україні серед за-
гроз для бізнесу виділяють наступні: 
відсутність законодавчої стабіль-
ності, постійне внесення змін до за-
конодавства, яке регулює питання 
правил ведення бізнесу; постійний 
тиск на бізнес з боку розгалуженої 
системи органів контролю та нагля-
ду; а зараз – на додачу – позасудове 
обмеження права власності органа-
ми влади; а за останні півтора роки 
до загроз додалась й пандемія, яка 
прямо відобразилась на веденні біз-
несу. Змусила змінювати та вводити 
нові форми організації праці для 
більшості представників бізнесу.

Законодавчі зміни й реформа 
судової системи фактично її зруй-
нували. В судах спостерігається 
кадровий голод, особливо в пер-
шій та апеляційній інстанціях. А це 
суттєве погіршення якості та пору-
шення строків розгляду справ не 
лише для бізнесу, а й для рядових 
громадян.

Невизначеність правил здійс-
нення господарської діяльності 
не тільки псує інвестиційну прива-
бливість країни, а й навіть змушує 
український бізнес зупиняти, або 
взагалі припиняти господарську  
діяльність.

Часті зміни в законах щодо 
окремих податків, громіздка си-
стема законодавства, значна кіль-
кість нормативно-правових актів, 
що стосуються питань діяльності 
бізнесу, унеможливлюють без-
конфліктну і комфортну його ді-
яльність. Уявіть, що лише у сфері 
оподаткування діє близько 2500 
нормативно-правових актів. Ми 
маємо заплутане правове середо-
вище. А працювати в ньому дуже 
непросто.

Весь цей перелік, що я навів, 
звісно, не є вичерпним. Кожен кейс 
є сугубо індивідуальним, має свої 
особливості і нюанси. В кожному 
випадку ми застосовуємо конкрет-
ні індивідуальні алгоритми, роз-
робляємо персональну стратегію і 
тактику для захисту нашого клієнта.

Чи часто звертаються до 
ID Legal Group за право-
вою підтримкою у сфері 

захисту бізнесу? Та що відбува-
ється частіше – коли підприєм-
ство заздалегідь піклується про 
себе, чи коли вже є проблема і її 
треба оперативно вирішувати?

 
До нас звертаються від створен-

ня чи придбання бізнесу до випад-
ків, коли вже є кримінальна справа 
і потрібно невідкладне втручання. 
В себе ми побудували унікальну 
структуру, яка забезпечує повний 
цикл дій пов’язаний із захистом 
бізнесу. Наше об’єднання, до скла-
ду якого входять юридична, адво-
катська та аудиторська компанії, 
забезпечує повноцінний захист біз-
несу за будь-яких умов. Починаючи 
з етапу реєстрації, супроводження 
операційних процесів, підготовки 
до візиту контролюючих органів, 
судового врегулювання чи захисту 
під час кримінального проваджен-
ня і закінчуючи, що ми вважаємо 
за найскладніше, примушенням до 
виконання судових рішень.

Бувають випадки коли ми почи-
наємо працювати, так би мовити, 
раптово. Коли лунає дзвінок від не-
знайомої людини, що в неї почина-
ється слідча дія або перевірка і наш 
співробітник починає свій робочий 
день одразу зі спілкування з пред-
ставниками контролюючих органів.

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
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«У СЕБЕ МИ ПОБУДУВАЛИ УНІКАЛЬНУ СТРУКТУРУ,  
ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОВНИЙ ЦИКЛ ДІЙ,  
ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ЗАХИСТОМ БІЗНЕСУ»

Олег Добровольський,
член Правління ААУ,  
голова Комітету ААУ з податко-
вого права, партнер ID LEGAL 
GROUP, адвокат, к.ю.н.,  
Голова ГР при ДПС у м. Києві
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БІЗНЕС ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ В УСІ ЧАСИ. АЛЕ ТАКІ СТРУСИ, ЯКІ 
ВІДБУВАЮТЬСЯ ОСТАННІ ПІВТОРА РОКИ ЧЕРЕЗ, В ПЕРШУ ЧЕР-
ГУ, ПАНДЕМІЮ КОРОНАВІРУСУ, Є БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИМИ. ПА-

РАЛЕЛЬНО В УКРАЇНІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ ПРОЦЕСИ РЕФОРМУВАННЯ, 
ЗОКРЕМА Й СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ВНЕСЕННЯ НЕОДНОЗНАЧНИХ 
ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО ТА ІНШОГО ЗАКОНОДАВСТВА. НОВІ ПРАВИЛА, 
НОВІ ВИКЛИКИ, НОВІ РІШЕННЯ. ПРО ВСЕ ЦЕ МИ І ПОГОВОРИЛИ З ПАРТ-
НЕРОМ ID LEGAL GROUP ОЛЕГОМ ДОБРОВОЛЬСЬКИМ. 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР «TAX&BUSINESS TALKS»

Чому компанії, які мають 
в своїй структурі юри-
дичні департаменти, по-

требують сторонньої підтримки?

Компанії є різні. Є такі де немає 
штатного юриста, є такі де лише 
один працівник, але є й такі де ба-
гато спеціалістів, але вони фахівці 
лише в певних спеціалізаціях. Для 
того щоб розібратись в усіх нюансах 
захисту бізнесу, окрім юридичних 
навичок, необхідно розбиратись в 
економіці, фінансах, бухгалтерсько-
му обліку. Необхідна професійна 
командна робота. 

У своєму штаті ми маємо юрис-
тів, бухгалтерів, податкових кон-
сультантів, сертифікованих ауди-
торів і, безпосередньо, адвокатів. 
Таким чином ми поєднуємо досвід 
роботи в судах всіх рівнів, знання 
податкового та бухгалтерського об-
ліку, значний досвід роботи в сфе-
рі захисту бізнесу. В сукупності це 
дозволяє нам вибудувати правиль-
ну стратегію захисту і отримати по-
трібний результат.

Діючі повноваження 
правоохоронних ві-
домств по боротьбі з 

економічними злочинами при-
зводять до того, що з перевір-
ками до бізнесу досі приходять 

представники усіх правоохо-
ронних органів. Чи усуває цю 
проблему створення Бюро еко-
номічної безпеки?

 
На даний час повноваження 

правоохоронних відомств по бо-
ротьбі з економічними злочина-
ми призводять до того, що з пе-
ревірками до бізнесу приходять 
представники усіх без виключен-
ня правоохоронних органів. Крім 
того, під приводом перевірки на-
віть одних і тих же операцій, од-
ного і того ж суб’єкта господарю-
вання, відкриваються кримінальні 
провадження одночасно в різних 
правоохоронних відомствах. Усу-
нення такого дублювання щодо 
їх можливості втручання в біз-
нес-процеси є однією з головних 
цілей створення БЕБ. 

Але що ми бачимо. Початок 
роботи БЕБ перенесено на два мі-
сяці. Лише починається процедура 
відбору майбутніх працівників. Ще 
й досі не схвалено законопроект 
№3959-1, який би мав передати 
повноваження підслідності злочи-
нів до Бюро економічної безпеки, 
та забрати ці функції в Державної 
фіскальної служби, що ліквідову-
ється, Національної поліції та СБУ. 
Не схвалені зміни до діючого Кри-
мінального процесуального кодек-

су щодо порядку внесення відомо-
стей до ЄРДР.

Все це ті перешкоди, які на да-
ний час заважають БЕБу стати єди-
ним органом. Але впевнений, що ці 
питання тимчасові, оскільки, на мою 
думку, необхідність створення тако-
го органу є назрілою і необхідною.

І наостанок, практики 
захисту бізнесу є у бага-
тьох юридичних компа-

ній. Що дозволяє ID Legal Group 
тримати високу планку в даній 
сфері? 

У своїй роботі ми пропонуємо 
якісні нестандартні, раціональ-
ні способи вирішення складних 
справ. З усіма клієнтами ми вибу-
довуємо зручну та вигідну один для 
одного стратегію та тактику дій. Все 
це призводить до бажаного про-
гнозованого результату. Постійний 
професійний розвиток – це прин-
цип, який щоденно супроводжує 
роботу нашого колективу. Ніколи 
не можна зупинятись на досягнуто-
му. Плюс злагоджена робота нашої 
команди – це ще один секрет успіху. 

Наше кредо незмінне: не існує 
безвихідних ситуацій або програш-
них справ – є позитивний вихід з 
будь-якої ситуації за умови правиль-
но побудованої стратегії захисту. 

3
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ID Legal Group – сучасна вузь-
коспеціалізована юридична компа-
нія, що динамічно розвивається в 
сферах податкового права та еко-
номічної безпеки.

Компанія заснована у 2015 році 
Олегом Добровольським та Ан-
ною Ігнатенко. Провідні фахівці 
компанії:

• Олег Нікітін (судово-юридич-
ний напрям)

• Наталія Сухарева (сфера 
оподаткування)

• Тетяна Савчук (аудиторські 
послуги та бухгалтерський аутсор-
синг).

До складу ID Legal Group вхо-
дять: юридичне, адвокатське об’єд-
нання та аудиторська фірма.

Практики: юридичні, ауди-
торські послуги, податкове супро-
водження, ТЦУ, бухгалтерський 
аутсорсинг, адвокатура в сфері по-
даткового та кримінального права.

Команда – це висококваліфіко-
вані досвідчені фахівці в області ад-

вокатури, аудиту, права, оподатку-
вання та бухгалтерського обліку, які 
знають всі підводні камені та течії. 

Кредо ID Legal Group: Клієнт – 
це Партнер, який завжди досягає 
поставленої мети!

ID Legal Group – це якість, надій-
ність та гнучкість!

ID LEGAL GROUP

www.id-legalgroup.com
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ПОДІЯ ААУ

Захід відкрили: 
• Зоя Ярош, Президентка ААУ, 

керуюча партнерка «Marshaller 
Group», адвокатка; 

• Маркіян Мальський, голо-
ва Відділення ААУ в Львівській 
області, партнер та керівник 
Західноукраїнського відділення 
Arzinger, д.ю.н.; 

• Тарас Пошиванюк, партнер 
EQUITY, голова Комітету ААУ з 
кримінального права та процесу

Перша сесія заходу була при-
свячена обговоренню останніх но-
вел та тенденцій у кримінальному 
процесі. Участь у дискусії взяли:

• Тарас Пошиванюк, партнер 
EQUITY, голова Комітету ААУ з 
кримінального права та процесу.

• Володимир Бурдін, член Ко-
місії з питань правової реформи 

при президентові України, про-
фесор кафедри кримінального 
права та кримінології ЛНУ ім. Іва-
на Франка, член Науково-консуль-
тативної ради при Верховному 
Суді, д.ю.н.;

• Олена Танасевич, голова Ви-
щого антикорупційного суду;

• Юрій Сухов, партнер, адво-
кат, співкерівник практики кри-
мінального права та захисту біз-
несу Arzinger, к.ю.н.;

• Сергій Пересунько, юрист 
ЮК «AMBER», адвокат;

• Олексій Бонюк, керівник Де-
партаменту кримінально-право-
вої політики та захисту інвести-
цій Офісу Генерального прокурора;

• Сергій Лисенко, керуючий 
партнер GRACERS, адвокат.

Тему економічних злочинів 
розглянули під час другої сесії IV 

Lviv Criminal Law Forum, яку моде-
рував Маркіян Мальський, голо-
ва Відділення ААУ в Львівській 
області, партнер та керівник 
Західноукраїнського відділення 
Arzinger, д.ю.н.

Були обговорені питання прак-
тики ВС щодо корупційних злочи-
нів, рейдерства, захоплення частки 
корпоративних прав, розслідуван-
ня завдання збитків неплатоспро-
можним банкам; Бюро економічної 
безпеки України; проблем  та нюан-
сів проведення процесуальних дій 
та судових засідань у режимі відео-
конференції. Спікерами та експер-
тами виступили:

• Лідія Карплюк, адвокат-
ка АО «Лещенко, Дорошенко і 
партнери»;

• Людмила Куса, керівниця 
практики вирішення спорів, ад-
вокатка GRACERS;

• Вячеслав Краглевич, парт-
нер EQUITY;

• Юрій Клебан, юрист прак-
тики кримінального права та за-

ВІДБУВСЯ IV LVIV CRIMINAL LAW FORUM 

ПРЕДСТАВНИКИ ЮРИДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО 
ОБГОВОРЕННЯ ГОЛОВНИХ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 
ТА ПРОЦЕСУ НА IV LVIV CRIMINAL LAW FORUM, ЯКИЙ ВІДБУВ-

СЯ 22 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ ЗА СПРИЯННЯ ВІДДІЛЕННЯ ААУ В ЛЬВІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ. 
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хисту бізнесу Arzinger, адвокат;
• Катерина Сікора, суддя Ви-

щого антикорупційного суду;
• Тетяна Гавриленко, суддя 

Вищого антикорупційного суду.

Актуальним питанням щоден-
ної практики кримінального ад-
воката була присвячена остання 
сесія IV Lviv Criminal Law Forum, мо-
дератором якої виступив Максим 
Дзіковський, адвокат, керівник 
практики кримінального права 
та захисту АО «Бачинський та 
партнери». Разом із адвокатами 
та суддями були розглянуті питан-
ня про: захист інтересів клієнта у 
справах, пов’язаних з ДТП; оскар-
ження підозри; призначення судо-
вої експертизи у кримінальному 
провадженні; кваліфікацію кори-
сливих злочинів.

Участь у дискусії взяли:
• Анна Кухарчук, керуюча 

партнерка, адвокатка ЮК «На-
дійний правовий партнер»;

• Олег Мицик, керуючий 
партнер АО «Мицик, Кравчук і 

Партнери», адвокат;
• Ольга Чайкіна, суддя Дзер-

жинського районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетров-
ської області, к.ю.н., членкиня 
Правління АРССУ;

• Оксана Куманська-Нор, ди-
ректорка Львівського науко-
во-дослідного інституту судо-
вих експертиз Міністерства 
юстиції України, адвокатка;

• Наталія Дмитрук, суддя Го-
лосіївського районного суду мі-
ста Києва, членкиня Правління 
АРССУ;

• Людмила  Бодовська, радни-
ця АО «Barristers».

ААУ висловлює вдячність:
• Відділенню ААУ в Львівській 

області, в особі Маркіяна Маль-
ського, партнера та керівника 
Західноукраїнського відділення 
Arzinger, д.ю.н., та Христини Ку-
лик, PR & BD manager Arzinger – 
за сприяння у проведенні заходу.

• Партнерам, завдяки яким від-
бувся  IV Lviv Criminal Law Forum:

- Генеральному партнеру: 
Arzinger

- Експертному партнеру: 
EQUITY

 - Професійному партнеру: 
GRACERS

• Партнерам: AMBER, АО 
«Лещенко, Дорошенко і партне-
ри», АО «Бачинський та парт-
нери», ЮК «Надійний правовий 
партнер», АО «Мицик, Кравчук і 
Партнери»,  АО «Barristers».

• Усім учасникам, спікерам та 
експертам за жваву дискусію, ціка-
ві питання та виступи.

• Інформаційним та медіапарт-
нерам: Закон і Бізнес», «Юридич-
на Газета», «ЛІГА:ЗАКОН», «ЮРЛІ-
ГА», «Юрист & Закон», «Юридична 
практика», «LexInform», «Я і закон», 
«Legalhub. Online», «Femida.ua», 
«Loйеr», «Українське право», «Поради 
юриста», Varta1, Leopolis.news, Ес-
пресо, Дивись.Інфо, Гал-інфо, Zaхid.
net, Асоціації суддів України, Асоці-
ації суддівського самоврядування 
України, Координаційному центру з 
надання правової допомоги. 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР ПРОФЕСІЙНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ
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LAW & BUSINESS STUDIO

ПРОЄКТИ СТУДІЇ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ
«LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS)

Студія права та бізнесу ААУ 
«Law & Business Studio» (LBS), 
яка почала свою діяльність в бе-
резні 2020 року – це платформа, 
яка об’єднує найкращих експертів, 
провідних адвокатів, фахівців та 
представників  бізнесу.

Ми зібрали найкращих, щоб ді-
литися досвідом, поширювати знан-
ня та професійно зростати разом.

Студія права та бізнесу ААУ 
проводить онлайн/оффлайн вебі-
нари та дискусії на найактуальні-
ші теми, за такими напрямками:

•  Юридична практика
•  Агро
•  Бізнес
•  Медицина та фарма
•  Інвестиції та фінанси
•  Банківська справа 
•  Податки 

•  Інтелектуальна власність 
•  IT та технології
•  Маркетинг та PR
•  Безпека та захист активів
•  Екологія
•  Особистий розвиток та HR
•  Кримінальне право
Law & Business Studio почала 

новий проєкт Розмова, спрямо-
ваний на розвиток особистісно-
го зростання юристів і адвокатів. 
Мета проєкту – показати лідерів 
юридичного ринку, принципи їх 
життя і діяльності, історію розвит-
ку і зростання, їх погляди на су-
часний юридичний ринок.

Крім того, в серпні стартував 
проєкт Talks #, який став дискусій-
но-освітньої платформою, яка зби-
рає в офлайні 4-5 експертів з кіль-
кох вузьких питань для глибокого і 

детального висвітлення практики, 
кейсів, практичних рекомендацій з 
обраної тематики. 

На даний момент стартували 
наступні проєкти LBS:

•  Tax Talks
•  Criminal Talks
•  Family Talks
•  IT Talks
LBS використовує в своїй ро-

боті найсучасніші технології, пе-
редові методи просування: Фей-
сбук, Інстаграмм і Ютюб канал. 

ФРАЗА «ТОЙ, ХТО ВОЛОДІЄ ІНФОРМАЦІЄЮ, ВОЛОДІЄ СВІТОМ» СЬОГОДНІ Є ЯК НІКОЛИ АКТУАЛЬНОЮ. 
ОСВІТА - ЦЕ ВАЖЛИВИЙ ЕТАП НА СХОДИНКАХ ДО МАЙБУТНІХ ПЕРЕМОГ. ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЯМ 
МИ МОЖЕМО ТРИМАТИ РУКУ НА ПУЛЬСІ ВСІХ АКТУАЛЬНИХ НОВИН. МИ ВИРІШИЛИ СПРОСТИТИ 

ВАМ ПОШУКИ ПОТРІБНИХ ПЛАТФОРМ І ЗІБРАЛИ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ В ОДНОМУ МІСЦІ.

Кількість
заходів

Кількість
LBS відео

на YouTube

Перегляди
 відео

у Facebook

Перегляди
 YouTube

Перегляди
 публікацій
у Facebook

150+

35 000+

250 000+

10 000+

Кількість
емейлів50 000+

Кількість
Спікерів 

Реєстрацій 

Охоплення
публікацій 

200+

30 000+

4500+

Лайв
перегляди 15 000+

Досягнення LBS за 2020-2021 рр.:

150+

Ольга Дмитрієва,
Президентка ААУ,  
менторка проєктів LBS,  
керуюча партнерка  
АО «Dmitrieva & Partners»

www.lbs.org.ua
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Запит про видачу особи одразу 
провокує правоохоронців на за-
стосування екстрадиційного ареш-
ту щодо неї. На жаль, українські 
суди підходять до цього питання 
поверхнево:

• судді сліпо погоджуються з мо-
тивами клопотання; 

• письмові заперечення захис-
ника ніхто не читає, і добре, якщо 
ви взагалі встигли їх підготувати;

• засідання триває не довше 10 
хвилин з урахуванням часу в нарад-
чій кімнаті;

• ухвала про застосування ареш-
ту займає 3-4 аркуші, і основна ча-
стина – це опис змісту клопотання 
без жодної серйозної аргументації. 

Здавалось би, за таких обставин 
оскаржити екстрадиційний арешт 
нескладно. Але на практиці 90% 
ухвал після апеляції залишаються 
в силі. З цієї статті ви дізнаєтесь, 
як потрапити в ті самі 10%, чиї ар-
гументи суд візьме до уваги. Не 
будемо зупинятись на процедурі – 
вона чітко розписана в КПК Укра-
їни. Перейдемо одразу до підстав 
оскарження. 

Строк екстрадиційного
арешту

Стаття 584 КПК України встанов-
лює – екстрадиційний арешт засто-
совується до прийняття рішення 
про фактичну передачу особи, але 
не може тривати більше 12 місяців. 
Слідчі судді трактують таке неодно-
значне формулювання по різному. 
Іноді в ухвалах так і зазначаєть-
ся: «застосувати екстрадиційний 
арешт строком до 12 місяців», без 
конкретної дати закінчення. 

Очевидно, це не узгоджується з 
іншими положеннями КПК України. 
Згадаємо статтю 197 КПК. Ця норма 
чітко встановлює, що ухвала про за-
стосування запобіжного заходу діє 
не довше 60 днів. Тож рішення про 
екстрадиційний арешт також має ді-
яти в рамках 60 днів, а не 12 місяців. 

В іншому випадку суд порушує 
норми КПК і залишає особу в стані 
невизначеності. В нашій практи-
ці була справа, де слідчий суддя 
вчинив саме так. Ситуація виникла 
специфічна:

Внаслідок екстрадиційної пере-
вірки суд виніс ухвалу про екстра-
диційний арешт щодо нашого клі-
єнта «строком до 12 місяців».  Ми 
звернулися з апеляційної скаргою, 
та її розгляд затримувався. В цей 
час клієнт перебував у СІЗО. 

По спливу 60 днів ми негайно 
звернулися до установи щодо його 
звільнення. Але отримали відмову у 
зв’язку з тим, що 12-місячний строк 
дії ухвали ще не минув. Звернулися зі 
скаргою до слідчого судді в порядку 
ст. 206 КПК України щодо незакон-
ного утримання особи без рішення 
суду. І отримали відмову з тих же 
підстав. Слідчого суддя також вва-
жав, що ухвала про екстрадиційний 

арешт має діяти до 12 місяців, а не 
60 днів. 

Та за декілька днів потому на-
решті відбулося засідання в апеля-
ційній інстанції, де суд задовольнив 
нашу скаргу. Апеляція прийняла 
наші аргументи щодо незаконного 
тримання особи під вартою біль-
ше 60 днів та щодо правової неви-
значеності через розмите форму-
лювання «до 12 місяців».    

Тому звертайте увагу на те, як 
сформульовані строки екстра-
диційного арешту. Якщо в ухвалі 
зазначено так: «застосувати екс-
традиційний арешт строком до 12 
місяців» – у вас є можливість скасу-
вати рішення суду на цій підставі.      

Переклад документів 
з порушеннями вимог 
Європейської конвенції про
 видачу правопорушників
та КПК України  

Відповідно до ст. 29 КПК України 
кримінальне провадження здійс-
нюється державною мовою. Судові 
рішення та інші процесуальні до-
кументи необхідно перекладати 
на українську мову та засвідчувати 
підписом перекладача.  

Часто суди застосовують екс-
традиційний арешт попри нена-
лежне оформлення документів. В 
першу чергу мова йде про матеріа-
ли, які надійшли від компетентного 
органу іноземної держави. Часто 
вони мають такі недоліки:

• неналежний переклад з іно-
земної на українську мову;

• відсутність перекладу взагалі;
• переклад без підтвердження 

повноважень перекладача.
В нашій практиці був випадок, 

коли Республіка Молдова надісла-

ЯК ОСКАРЖИТИ ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ 
АРЕШТ: 6 ПОШИРЕНИХ ПІДСТАВ

Олександр Строкань,
партнер, керівник практики 
вирішення спорів Mitrax
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ла в Україну документи російською 
мовою. Хоча ні в Молдові, ні в Укра-
їні російська мова не є державною. 
Крім того, цей переклад зробив 
консультант суду, а не перекладач. 
Оригінал документу, з якого робив-
ся переклад, молдавська сторона 
також не надіслала.

В іншій ситуації суд Чехії видав 
ордер на арешт чеською мовою, 
потім документ переклали англій-
ською, а ще згодом англійську вер-
сію переклали українською. Однак 
англійсько-український переклад 
робила особа, що не мала засвід-
чених повноважень перекладача. 
Це і стало підставою для визнання 
такого перекладу недопустимим та 
скасування екстрадиційного ареш-
ту в апеляції. 

Звертайте увагу на переклад ма-
теріалів, що долучаються до клопо-
тання про екстрадиційний арешт. 
Неналежність або відсутність пе-
рекладу – підстава для оскарження 
арешту.  

Засвідчення документів

Документи надходять з інозем-
ної держави до центрального орга-
ну України з питань видачі, а звідти 
йдуть на виконання до регіональ-
них прокуратур. Ксерокопії таких 
документів мають бути засвідчені 
підписом посадової особи ОГП на 
кожному аркуші документа та від-
тиском мокрої печатки ОГП.

Досить часто прокуратура під-
кріплює клопотання про екстради-
ційний арешт копіями документів, 
що не засвідчені належним чином. 
В кращому випадку ми можемо 
побачити печатку обласної про-
куратури. Але цього недостатньо. 
Суд не повинен брати до уваги такі 
документи, адже вони оформлені 
всупереч приписам ст. ст. 545, 574, 
584 КПК України. Цей аргумент доз-
воляє скасувати ухвалу про екс- 

традиційний арешт в апеляційному 
суді.   

Коректне застосування 
міжнародних договорів

Практично всі держави цен-
тральної і східної Європи є учас-
никами Європейської конвенції 
про видачу правопорушників 1957 
року. Однак часто суди хибно за-
стосовують Конвенцію про правову 
допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних та криміналь-
них справах 1993 року – Мінська 
конвенція.

В чому різниця? Європейська 
конвенція має вищу юридичну силу 
в порівнянні з Мінською. Вона за-
стосовується незалежно від того, чи 
є між країнами двосторонні догово-
ри. Європейська конвенція – це між-
народна конституція екстрадиції.

Крім того, вказані конвенції різ-
няться щодо переліку підстав для 
відмови у видачі, порядку перекла-
ду документів тощо.

В питаннях екстрадиції міжна-
родне право є частиною кримі-
нального процесуального законо-
давства та потребує правильного 
застосування. Тому це ще одна під-
става для оскарження ухвал про 
екстрадиційний арешт. 

Строки давності

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 580 КПК 
України у видачі особи іноземній 
державі відмовляється, якщо закін-
чилися строки давності притягнен-
ня до кримінальної відповідально-
сті або строки виконання вироку за 
злочин, за який запитано видачу.

Сплив строків давності має пе-
ревіряти слідчий суддя, що вирі-
шує питання про екстрадиційний 
арешт. Та спочатку це варто зроби-
ти самостійно, щоб застосувати для 
оскарження:

• визначити, як інкримінований 
злочин кваліфікується за КК України;

• перевірити можливу міру по-
карання за КК України;

• порахувати строк давності за 
таке діяння відповідно до законо-
давства України.

Якщо на території України строк 
давності сплив, а в запитуваній дер-
жаві – ні, то застосуванню підлягає 
саме кримінальний закон України. 
В нашій практиці був кейс, коли 
США запитували видачу особи з 
України. На щастя, в апеляції нам 
вдалося довести, що строки дав-
ності за інкримінований злочин 
спливли. В екстрадиційному арешті 
було відмовлено.  

Обставини «проти» 
тримання під вартою

Екстрадиційний арешт – най-
суворіший запобіжний захід. Але 
в суді можна вимагати більш м’яку 
альтернативу: домашній арешт, 
особисте зобов’язання, зовсім рід-
ко – застава чи порука. 

При вирішенні цього питання 
апеляція зважає на таке:

• стан здоров’я особи: якщо лю-
дина хворіє і їй небезпечно перебу-
вати в місцях позбавлення волі;

• сімейний стан: є дружина, діти, 
батьки, особи на утриманні;

• робота, міцні соціальні зв’язки, 
бізнес;

• звернення до ДМС щодо отри-
мання статусу біженця тощо.

Ці аргументи спонукають суд 
обрати запобіжний захід без три-
мання під вартою. Якщо на пору-
шення формальних процедур апе-
ляція може закрити очі, то подібні 
обставини враховує все частіше. 

В боротьбі за свободу клієнта 
важлива кожна «дрібниця». Голов-
не – знати, де шукати той самий ар-
гумент та як правильно висвітлити 
його в суді. 
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У зв’язку з посиленням каран-
тинних обмежень, участь у заході 
взяли лише делегати ААУ.

Традиційно, цей захід зібрав 
членів ААУ для вирішення важли-
вих управлінських питань. За 15 
років існування Асоціація стала 
майданчиком, що об’єднує пред-
ставників адвокатської спільноти 
не лише за спільною професійною 
належністю, а й за поглядами та 
переконаннями. Це підтверджу-
ється настроєм та продуктивніс-
тю, з якими пройшов З’їзд. 

Відкривала засідання пре-
зидентка ААУ каденції 2019– 
2021 років Зоя Ярош й одразу 
запропонувала обрати Головою 
З’їзду Ольгу Дмитрієву, Голову 
Наглядової Ради ААУ.  Зазначене 
рішення було підтримано одного-
лосно усіма делегатами.

Після встановлення легіти-
мності та вирішення організацій-
них питань, було затверджено 
порядок денний, який включав, 
зокрема, звітування щодо діяль-
ності Асоціації протягом останніх 
двох років та обрання керівного 
складу на наступні два роки: Пре-
зидента, Віцепрезидента та членів 
Правління ААУ; членів Наглядової 
Ради і Ревізійної комісії.

Було обрано оновлений склад 
керівництва ААУ.

На завершення заходу, делега-
ти розглянули та затвердили зміни 
до Статуту ААУ, а також ряд інших 
актуальних питань щодо розвитку 
та діяльності ААУ. 

Асоціація адвокатів України 
дякує всім делегатам за активність 
та вітає колег з обранням! Успіхів 
та плідної співпраці!  

ВІДБУВСЯ ХІ З’ЇЗД ААУ. ОБРАНО НОВЕ КЕРІВНИЦТВО 
 АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 

П’ЯТНИЦЯ, 05 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ, СТАЛА ЗНАКОВОЮ 
ДЛЯ КОЖНОГО ЧЛЕНА ААУ, – ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ХІ З’ЇЗД 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ 

АДВОКАТІВ УКРАЇНИ».

ПРЕЗИДЕНТКА АСОЦІАЦІЇ  
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Ольга Дмитрієва, 
керуюча партнерка 

 АО «Дмитрієва та партнери», 
менторка LBS, адвокатка

ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ  
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Олег Маліневський, 
 партнер  EQUITY,  

адвокат

КЕРІВНИЙ СКЛАД
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ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Олег Вдовичен, 
керуючий партнер  

АО «Вдовичен та партнери»,  
адвокат

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Олег Добровольський, 
 партнер АО «ID LEGAL GROUP», 

адвокат, к.е.н.

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Костянтин Дорошенко, 
 іменний партнер АО «Лещенко, 

Дорошенко і партнери»,  
адвокат

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Катерина Гупало, 
партнерка АО «Арцінгер»,  

адвокатка

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Олена Костюченко, 
 партнерка, керівниця  

практики кримінального права  
АО «Дмитрієва та Партнери», 

к.ю.н., доцентка кафедри  
правосуддя КНУ ім. Шевченка,  

адвокатка

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Сергій Лисенко, 
 керуючий партнер  

ЮФ «Грейсерс»,  
адвокат, к.ю.н.

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ ААУ
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ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Григорій Павленко, 
 адвокат АО «Павленко  

Лігал Груп»

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Семен Ханін, 
 керуючий партнер ЮК «AMBER»,  

адвокат, к.е.н., заслужений 
 юрист України

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ ААУ

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ААУ

ЧЛЕНКИНЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Зоя Ярош, 
членкиня Наглядової ради ААУ, 

керуюча партнерка «Marshaller 
Group», адвокатка

ЧЛЕНКИНЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Катерина Власюк, 
 керівниця АБ «Сімейний  

адвокат Катерина Власюк»,  
адвокатка

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Олег Рачук, 
 керуючий партнер  

Oleh Rachuk Law Firm,  
адвокат

ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Віталій Мацелюх, 
керуючий партнер  

АО «Артіус», адвокат
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ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ААУ

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Артур Резнік, 
 радник  

АТ «Укрзалізниця»

ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ААУ

ЧЛЕНКИНЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Оксана Балацька, 
адвокатка

ЧЛЕН РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Дмитро Майстро, 
партнер ЮК «Майстро  

і Беженар»,  
адвокат

ЧЛЕН РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Ігор Мокін, 
адвокат
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Вітальними словами відкри-
ли захід: Зоя Ярош, членкиня На- 
глядової ради ААУ;  Станіслав 
Кравченко, Голова Касаційно-
го кримінального суду у складі 
Верховного Суду України;  Семен 
Ханін, керуючий партнер ЮК 
«Amber», член Правління ААУ, 
к.е.н., заслужений юрист України.

Асоціація адвокатів зібрала 
топ-склад спікерів із суддів, адво-
катів та юристів, які обговорили 
цікаві теми щодо електронних до-
казів та їх допустимості у кримі-
нальному впровадженні; практики 
оцінки електронних доказів. Під 
час цієї дискусії ми також почули  
відповіді на проблемні питання до-
пустимості у досудовому слідстві 
та судовому розгляді.

Доповідачі:
• Семен Ханін – керуючий 

партнер ЮК «Amber», член 
Правління ААУ, к.е.н., заслуже-
ний юрист України. Із темою: 
«Проблемні питання допустимості 
електронних доказів у досудовому 
слідстві та судовому розгляді»;

• Станіслав Кравченко – Го-
лова Касаційного кримінального 
суду у складі Верховного Суду. Із 
темою: «Загальні засади викори-
стання електронних доказів у кри-
мінальному провадженні»;

• Олександра Яновська – суд-
дя Касаційного кримінального 
суду у складі Верховного Суду. Із 
темою: «Електронні докази у кри-
мінальному провадженні: легісла-
тивний аспект»;

• Лариса Шевцова – членкиня 
Вищої ради правосуддя. Із темою: 
«Актуальні питання застосування 
ЄСІТС при розгляді кримінальних 
справ»;

• Надія Стефанів – суддя Ка-
саційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду. Із темою: 
«Судова практика Касаційного 
кримінального суду ВС щодо допу-
стимості електронних доказів»;

• Ганна Бондаренко-Легких – 
суддя Господарського суду мі-
ста Києва. Із темою: «Практика 
оцінки електронних доказів у 
господарському судочинстві. По-
рівняння її з адміністративним  
судочинством»;

• Олександр Іщенко – заступ-
ник начальника відділу науко-
во-методичного забезпечен-
ня діяльності судів та органів 
суддівського врядування Наці-
ональної школи суддів України, 
к.ю.н. Виступив із прикінцевим 
словом та підвів підсумки заходу.

Експертом у дискусії виступила 
Віра Михайленко – суддя Вищого 
антикорупційного суду, яка про-
коментувала деякі теми та нада-
ла відповіді на питання учасників 
круглого столу.

Дякуємо всім за участь! Було 
надзвичайно корисно, інформа-
тивно та цікаво! 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ  
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ  

ТА СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ»

27 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ В IQ BUSINESS CENTER (М. КИЇВ) ВІД-
БУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
ДОПУСТИМОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ДОСУДОВО-

МУ СЛІДСТВІ ТА СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ».
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Пожалуй, налоговая амнис- 
тия – самая модная налоговая тема 
на сегодня. Куча статей, коммента-
риев, публикаций с острым, вол-
нующим каждого, вопросом: «Быть 
или не быть?», «Декларировать 
или не декларировать?» А между 
тем, сам вопрос на сегодня – преж-
девременный. Для анализа и при-
нятия решения не хватает вводных 
данных.

У нас есть Закон № 5153 «О вне-
сении изменений в Налоговый Ко-
декс Украины относительно стиму-
лирования детенизации доходов и 
повышения налоговой культуры 
граждан путем внедрения добро-
вольного декларирования физи-
ческими лицами принадлежащих 
им активов и оплаты одноразо-
вого сбора в бюджет». Налоговая 
амнистия идет уже больше двух 
месяцев, однако особого желания 
«детенизироваться» незаметно. На 
дату написания статьи, в бюджет 
поступило всего около 7 млн гри-
вень. Негусто... Если и дальше по-
йдет такими темпами, то бюджет 

получит всего 1-2 млн долларов. 
Это, конечно, больше, чем получи-
ли во время грузинской налоговой 
амнистии. Но тоже очень мало. 
Можно было бы назвать украин-
ский проект «провальным»... Но 
это лишь в том случае, если нас не 
ожидает в ближайшее время «бума 
декларирования». И если целью 
налоговой амнистии является 
краткосрочная фискальная цель – 
быстрое наполнение бюджета.

Но цель, похоже, совсем иная...

Точка нуля
Так в чем же состоит основ-

ная идея, цель налоговой амни-
стии? Приведем высказывание 
«главного идеолога» – Даниила 
Гетманцева: «Я хочу, чтобы все 
услышали, что Кабинет Министров 
готовит внесение в парламент за-
конопроекта о непрямых методах 
налогового контроля. Это о том, 
когда налоговая сможет спро-
сить о происхождении денег на 
приобретении ценного актива. Я 
если человек не сможет ответить 
или показать декларацию об ам-
нистии, он будет вынужден допла-
тить налог на затраты, которые не 
сможет пояснить».

Согласитесь, это полностью 
меняет дело... Вот он – кнут, пре-
дусмотренный для «загона людей 
в объятия налоговой амнистии». 
Можно говорить о том, что про-
водимая налоговая амнистия ста-
нет фактически нулевой деклара-
цией украинцев, после которой 
начнется налогообложении затрат, 
превышающих официальные до-
ходы. Т.е. основная цель налого-
вой амнистии – нулевая деклара-
ция (а вовсе не одномоментное 
пополнение бюджета).

Фактически, мы стоим на по-
роге появления нового налога – 

налога на затраты (разновидность 
НДФЛ?). Базой налогообложения, 
вероятно, будет дельта между 
задекларированными налогооб-
ложенными доходами и понесен-
ными затратами. Ставка, скорее 
всего, сохранится сегодняшняя: 
18% НДФЛ + 1,5% военный сбор.

Вообще, основной тренд раз-
вития системы налогообложения 
сегодня – смещения «центра тя-
жести» с корпоративных налогов 
на налогообложение физических 
лиц. И все это идет на фоне таких 
ярких событий как:

• внедрение автоматического 
обмена налоговой и банковской 
информации;

• жесткое ограничение налич-
ных расчетов;

• полная прозрачность (в бли-
жайшей перспективе).

В интересное время живем... 
Переходный период к «светлому 
налоговому будущему» уже на-
чался. И налоговая амнистия – это 
точка нуля. С которой и начнется 
самое интересное...

Исторический аспект
Попытки внедрения непрямых 

методов в Украине уже были. Прав-
да, в основном это касалось НДС и 
налога на прибыль. «Первая вол-
на» непрямых методов в Украине 
прокатилась с 1998 г. по 2005 г. Вот 
основные нормативные акты:

1. 1998 год: Указ Президента 
Украины «О некоторых изменени-
ях в налогообложении». Контроли-
рующему органу предоставлено 
право устанавливать базу налого-
обложения НДС путем примене-
ния непрямых методов.

2. 1998 год: Постановление 
КМУ №1997 от 18.12.1998 – поря-
док применения непрямых мето-
дов для объема операций, налого-

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ И НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ

Елена Жукова,
директорка АФ «Сайвена-Аудит»
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облагаемых НДС. (Потеряло силу в 
июне 1999 г.)

3. 2000 год: Закон №2181 «О 
порядке погашения обязательств 
налогоплательщиков перед бю-
джетами и государственными 
целевыми фондами». Непрямые 
методы в соответствии с этим за-
коном могли применяться для 
многих налогов , но не для НДФЛ.

4. 2002 год: Постановление 
КМУ №697 от 27.05.2002 – методи-
ка определения суммы налоговых 
обязательств по непрямым мето-
дам (Потеряла силу в 2005 году).

Одно из общепринятых опре- 
делений непрямых методов – 
такое: «Непрямые методы – это  
определение сумм налоговых 
обязательств по оценке затрат 
налогоплательщика, прироста 
его активов, количества лиц, пре-
бывающих с ним в отношениях 
найма а также оценкой других эле-
ментов баз, которые принимаются 
для расчета налогового обязатель-
ства». Вообще, существует огром-
ное количество разновидностей 
непрямых методов контроля. Это 
и метод экономического анализа, 
и метод расчета денежных посту-
плений, и метод анализа информа-
ции о доходах и затратах налогоп-
лательщика. Каждый из подвидов 
имеет свои особенности. Но, ве-
роятно, основным методом (для 
целей налоговой амнистии) будет 
метод контроля затрат и доходов 

физических лиц. Что это такое – 
рассмотрим на наиболее ярком  
примере.

Как это было у … Аль Капоне
«Энциклопедия налогов» рас-

сказывает о таком интересном «кей-
се» (как сейчас это модно называть):

 «Пока Аль Капоне находился в 
тюрьме, им вплотную занялось аме-
риканское налоговое ведомство. 
Начало падению империи Капоне 
положил один из его людей, отве-
чавший за лошадиные и собачьи 
бега Эдди О Хэйр – один из лучших 
агентов, внедренных налоговой 
службой США в преступный мир 
Чикаго. Он раскрыл налоговым ин-
спекторам место, где Капоне прятал 
свои расходные книги, отражавшие 
реальный оборот империи.

...16 июня 1931 года Аль Капоне, 
его брат Рудольф и еще 68 мафиози 
предстали перед федеральным су-
дом по обвинению в уклонении от 
уплаты налогов.

Подсудимый признал 5000 слу-
чаев уклонения от уплаты налогов.

Еще до суда, в добровольном 
порядке, Аль Капоне в качестве 
компенсации за неуплату налогов 
выплатил государству пять миллио-
нов долларов.

По американским законам ему 
грозило 25000 лет тюремного за-
ключения. Суд за сокрытие доходов 
в период с 1925 по 1929 год вынес 
приговор:

11 лет тюрьмы, 50000 долларов 
штрафа, 30000 долларов судебных 
издержек.

Имущество Капоне, а также иму-
щество его жены было конфискова-
но, однако большая часть имуще-
ства была записана на подставных 
лиц и несколько фиктивных ком-
паний, в результате чего практиче-
ски все прежнее богатство Капоне, 
оценивавшееся полицейскими экс-
пертами в 100 млн долларов, все же 
осталось в руках его семьи».

А как было в Украине?
В Украине Методика (о ней 

упоминалось выше) применения 
непрямых методов контроля пред-
лагала следующий пример налого-
вого доначисления.

Предприниматель занимался 
торговлей и задекларировал ва-
ловый доход 5000 грн. Затраты со-
ставили 4000 грн. Среднемесячный 
«чистый» доход составил 1000: 12 = 
83,3 грн (пусть вас не смущает по-
рядок цифр – методика писалась в 
2000 году, тогда и доллар был «даже 
не по 8»). Налоговики провели срав-
нение среднемесячного дохода 
предпринимателя и его трат, и при-
шли к выводу о возможном утаива-
нии дохода от налогообложения. 
Так, выяснилось что предпринима-
тель за этот год купил автомобиль 
(стоимостью 5000 грн) и квартиру 
(20000 грн).

Налоговики составили вот та-
кую табличку (см. Табл. 1).

Инспектором определена раз-
ница между «доходом» и «затрата-
ми» в сумме: 24000 грн. = 

= 29000 грн. - 5000 грн.
Именно с этой суммы и предла-

галось оплатить налог предприни-
мателю.

Как будет?
Очевидно, и в ближайшие годы 

налоговики будут действовать 
по такой же логике. С небольшой 

Табл. 1. Разница между «доходом» и «затратами»

Доходная часть расчета Расходная часть расчета

Доход от предпринимательской  
деятельности 5000 грн

Затраты, связанные с предпринима-
тельской деятельностью –  4000 грн

Приобретение авто – 5000 грн

Приобретение квартиры  – 20000 грн

Итого: 5000 Итого: 29000
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поправкой – на «налоговую ам-
нистию». В формуле будут учтены 
данные «нулевой точки». Это будет 
либо сумма активов, задеклариро-
ванная в «нулевой декларации», 
либо «сумма, которая в соответ-
ствии со статьей 10 Закона считает-
ся «автоматически честно налого-
обложенной».

Напомним, что в статье 10 Зако-
на о налоговой амнистии приведен 
«Состав и объем активов, источ-
ники получения которых в случае 
неиспользования физическим 
лицом права на подачу одноразо-
вой (специальной) добровольной 
декларации считаются такими, с 
которых полностью оплачены на-
логи и сборы в соответствии с нало-
говым законодательством». Список 
довольно небольшой: 400 тысяч 
гривень, квартира не более 120 м 
(или дом площадью до 240 м), не-
большой участок земли, не очень 
дорогое авто.

И здесь очень важно следую-
щее. Допустим, гр-н Петренко имеет 
2 квартиры. И они приобретены за 
деньги, с которых (в разные годы) 

были полностью уплачены налоги. 
Принимая решение о подаче/непо-
даче одноразовой декларации, гр-н 
Петренко должен обдумать два ва-
рианта.

Вариант первый – гр-н Петрен-
ко не подает декларацию. В этом 
случае «гарантированно налого-
обложенной» будет считаться одна 
квартира. А вторая? Нам говорят, 
что гр-н Петренко должен будет 
доказать, что вторая квартира была 
приобретена за налогообложен-
ные доходы (т.е. он должен будет 
подтвердить ранее уплаченные 
налоги). Однако, в Законе о нало-
говой амнистии нет прямой одно-
значной нормы относительно во-
зможности подтверждения таких 
ранее уплаченных налогов. Конеч-
но, мы еще не видели даже зако-
нопроекта о непрямых методах... 
Может, там будет соответствующая 
норма.

Вариант второй: гр-н Петрен-
ко может подать декларацию и 
задекларировать ОБЕ квартиры 
(ибо «льготная автоматически на-
логообложенная сумма (стоимость 

активов), указанная в статье 10 За-
кона» засчитывается лишь «в слу-
чае неиспользования физическим 
лицом права на подачу одноразо-
вой (специальной) добровольной 
декларации». Т.о., задекларировать 
только одну квартиру – нельзя. 
Либо все, либо ничего...

С учетом этого, выскажем пред-
положение, что в «новом налоге с 
излишних затрат» будет использо-
ваться приблизительно такая фор-
мула для расчета базы налогооб-
ложения (см. Рис. 1), гдеСальдо на 
начало – либо активы, указанные 
в «нулевой» декларации, либо ак-
тивы, «разрешенные в статье 10 За-
кона».

Фактически, это может озна-
чать, что многие будут вынуждены 
заплатить налог повторно... Впро-
чем, мы еще не видели текста за-
конопроекта о непрямых методах. 
Возможно, там все же будет про-
писана (справедливая и логичная) 
норма о возможности подтвердить 
ранее уплаченные налоги. Но мож-
но сказать точно: вопрос «А надо 
ли подавать нулевую декларацию?» 
– на сегодня не имеет четкого отве-
та. Нам еще не сообщили «правила 
игры». Мы (пока) можем только до-
гадываться, что нам предложат в 
«непрямых методах контроля»... 

Сальдо 
на начало + Доход Затраты Сума превышения  

(база налогообложения)- =
Рис. 1. Формула для расчета базы налогообложения

SAIVENA GROUP
Saivena Group – це група ком-

паній. Засновницею і керуючою 
партнеркою є Олена Жукова.

За 20 років на ринку аудитор-
ських та юридичних послуг компа-
нія успішно презентувала інтереси 
понад 1000 клієнтів: від транснаці-
ональних корпорацій до індивіду-
альних інвесторів.

Основними напрямками ді-
яльності компанії є:

• ТЦУ – послуги в сфері транс-

фертного ціноутворення;
• КІК – консалтинг з оподатку-

вання прибутку контрольованих 
іноземних компаній;

• ПП – комплексний (юридич-
ний, аудиторський та ТЦУ) супро-
від діяльності постійних представ-
ництв нерезидентів;

• BEPS – аналіз впливу імпле-
ментації БЕПС в Україні на бізнес - 
процеси українських компаній;

• Юридичний супровід бізнесу 

та представництво в судах різних 
інстанцій.

Основна мета нашої діяльно-
сті – допомога клієнтам у веденні 
успішного і прозорого бізнесу. 

www.saivena.com



За загальним правилом 
пп.170.13.1 ПКУ резидент фізична 
особа, що визнається контролю-
ючою особою щодо контрольова-
ної іноземної компанії (далі – КІК), 
зобов’язаний визначити частину 
прибутку контрольованої іно-
земної компанії та включити її до 
загального оподатковуваного до-
ходу, що відображається в річній 
податковій декларації такої фізич-
ної особи та оподатковується за 
ставкою, визначеною п. 167.1 ПКУ – 
18 %.

Але за умови розподілу кон-
тролюючою особою прибутку КІК 
(його частини) до моменту подання 
звіту про контрольовані іноземні 
компанії та включення зазначеної 
частини прибутку КІК до загаль-
ного оподатковуваного доходу, що 
відображається в річній податко-
вій декларації, до такого фактич-
но отриманого (розподіленого) 

доходу в рамках пп. 170.13.2.1 ПКУ 
застосовується ставка податку, ви-
значена підпунктом 167.5.4 ПКУ – 9 
%. Отже, якщо сума доходу КІК в 
рамках оподаткування бенефіціа-
ра може оподатковуватися за дво-
ма ставками:

• 18 % – якщо розподіл не 
здійснюється;

• 9 % – якщо розподіл прибут-
ку КІК здійснюється.

Крім того, такий дохід є об’єк-
том оподаткування військовим 
збором за ставкою 1,5 % (ч.2 п. 
16-1 підр. Х ПКУ).

Аналіз показників річної до-
хідності КІК є актуальним в розрізі 
питання не включення скоригова-
ного прибутку КІК до загального 
оподатковуваного доходу. Нор-
ми пп. 39-2.4.2  ПКУ регламенту-
ють, що скоригований прибуток 
контрольованої іноземної ком-
панії не підлягає включенню до 
загального оподатковуваного до-
ходу, не є об’єктом оподаткування 
контролюючої особи у разі, якщо 
виконується будь-яка з таких умов:
	загальний сукупний дохід 

усіх КІК однієї контролюючої осо-
би із всіх джерел за даними фінан-
сової звітності не перевищує екві-
валент 2 мільйони євро на кінець 
звітного періоду (39-2.4.2.1 ПКУ);
	КІК є публічною компані-

єю, акції (частки) якої перебува-
ють в обігу на визнаній фондовій 
біржі. Перелік бірж та вимоги до 
визнання акцій (часток) публічних 
компаній такими, що перебувають 
в обігу на зазначеній фондовій 
біржі, встановлюються Кабінетом 
Міністрів України (39-2.4.2.2 ПКУ).

Таке звільнення поширюється 
на всі КІК, включені до консолідо-
ваної фінансової звітності такої 

публічної КІК, а також на інші іно-
земні компанії, пов’язані з публіч-
ною КІК в частині дивідендів, які 
походять від такої публічної КІК.

Необхідно зазначити, що сума 
податку на доходи фізичних осіб, 
що підлягає сплаті з прибутку 
контрольованої іноземної ком-
панії (як розподіленого, так і не 
розподіленого), зменшується на 
суму корпоративного податку 
або іншого аналогічного подат-
ку, що стягується згідно із зако-
нодавством іноземних держав, 
та фактично сплаченого контр-
ольованою іноземною компані-
єю, включаючи податки, що були 
утримані у джерела виплати із 
суми доходу, отриманого контро-
льованою іноземною компанією. 

 В рамках усунення подвійно-
го оподаткування та для отриман-
ня права на зарахування в Україні 
сум податків, сплачених за межа-
ми України, необхідно отримати в 
США довідку про суму сплаченого 
податку, а також про базу та/або 
об’єкт оподаткування (п.13.5 ПКУ). 

Наразі ПКУ не містить додат-
кових вимог щодо документів для 
здійснення даного зарахування. 
Для однозначної та повної відпо-
віді на це питання можна оформи-
ти запит на отримання індивіду-
альної податкової консультації. 

Всі аналітичні та роз’ясню-
вальні матеріали від контролюю-
чого органу України містять лише 
загальну інформацію щодо того, 
що для отримання права на за-
рахування в Україні сум податків, 
сплачених за межами України, 
необхідно отримати в країні КІК 
довідку про суму сплаченого по-
датку, а також про базу та/або 
об’єкт оподаткування.  

КОНТРОЛЬВАНІ ІНОЗЕМНІ КОМПАНІЇ (КІК) –  
ЧОГО ЧЕКАТИ ВЖЕ З НАСТУПНОГО РОКУ
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Марина Томаш,
податкова консультантка, CEO 
Tomash Consulting 
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Крім того, є можливість звіль-
нення від оподаткування прибутку 
КІК. Так, скоригований прибуток 
КІК не підлягає включенню до за-
гального оподатковуваного дохо-
ду, не є об’єктом оподаткування 
податком на прибуток підприємств 
контролюючої особи у разі додер-
жання таких умов (пп.39-2.4.1 ПКУ):

а) між Україною та іноземною 
юрисдикцією місцезнаходження 
(реєстрації) КІК є чинний договір 
про уникнення подвійного опо-
даткування або про обмін подат-
ковою інформацією та

б) виконується будь-яка з та-
ких умов:
	контрольована іноземна 

компанія фактично сплачує пода-
ток на прибуток за ефективною 
ставкою, що є не меншою за ба-
зову (основну) ставку податку на 
прибуток підприємств в Україні, 
визначену п.136.1 ПКУ (18 %)  або 
є меншою за таку ставку не більше 
ніж на п’ять відсоткових пунктів 
(18 % - 5 % = 13 %), або

	частка пасивних доходів 
контрольованої іноземної компа-
нії становить не більше 50 відсо-
тків загальної суми доходів контр-
ольованої іноземної компанії із 
всіх джерел.

Незалежно від факту засто-
сування різних корпоративних 
структур в рамках приписів пп. 
39-2.5.2 ПКУ контролюючі осо-
би зобов’язані подавати звіт про 
контрольовані іноземні компанії 
до контролюючого органу одно-
часно з поданням річної  деклара-
ції про майновий стан і доходи. 

Законом № 1117-IX  визначені  
особливі правила початку дії пра-
вил оподаткування КІК. Так, пер-
шим звітним (податковим) роком 
для звіту про КІК є 2022 рік (якщо 
звітний рік не відповідає кален-
дарному року, звітний період роз-
починається у 2022 році). 

Тобто вперше подавати Звіт 
про КІК потрібно буде одночасно 
з поданням річної декларації про 
майновий стан у 2023 році за 2022 

рік.  Але нормою п. 54 підрозд. 10 
розд. ХХ ПКУ регламентована та-
кож можливість подати Звіт про 
КІК одночасно з поданням річної 
декларації про майновий стан 
за 2022 та 2023 роки у 2024 році.  
При цьому штрафні санкції та/або 
пеня не застосовуються.

На що звернути увагу вже 
сьогодні: 

1. Визначити, чи підпадає фі-
зична особа під необхідність по-
давати звітність з КІК вже з наступ-
ного року.

2. Розрахувати податкове на-
вантаження на фізичну особу на 
прикладі попереднього року.

3. Якщо наразі є КІК які не ви-
користовуються, і навіть якщо по 
таким КІК немає відкритих нара-
зі рахунків, все одно по таким КІК 
необхідно буде подавати звітність 
КІК. Якщо ж це не виконати будуть 
застосовані досить великі штрафні 
санкції до такої фізичної особи, тому 
необхідно якнайшвидше обмірку-
вати варіант ліквідації таких КІК. 

TOMASH CONSULTING
Місія Tomash Consulting – 

бути компанією, що допомагає 
бізнесу зрозуміти, які податкові 
зміни та реформи відбуваються 
сьогодні, як вони можуть вплину-
ти на діяльність підприємства та 
як правильно адаптувати до них 
операційну систему компанії.

Довіра клієнта – важлива 
складова нашої діяльності. Ще з 
самого початку нашої співпра-
ці гарантією результативності та 
ефективності роботи є формат 
відносин «клієнт – консультант»:

• Високоякісні послуги, багато-
етапна перевірка

• Оптимізуємо витрати на ор-
ганізацію діяльності бухгалтерії

• Забезпечуємо конфіденцій-
ність вашої фінансової історії

• Робота з клієнтами режимі 
24/7

• Ми відповідаємо за результат

Tomash Consulting – компанія 
з бухгалтерського та податкового 
консультування. Ми спеціалізу-
ємося на створенні ефективної 
системи бухгалтерського обліку 
для нових компаній і оптимізації 
систем діючих гравців.

З нами клієнти отримують ко-
манду фахівців, яка допоможе ви-
конати бізнес-завдання в 4 рази 
швидше, ніж зазвичай, не займаю-
чи робочого місця у вашому офісі. 
Ми стежимо, щоб усі платежі про-
ходили вчасно, а податкова систе-
ма завжди відповідала очікуван-
ням бізнесу.

Марина Томаш – експерт з по-
даткового консалтингу, що допо-
магає власникам працювати над 
особистою податковою репутаці-
єю та податковою ефективністю 
їхнього бізнесу.

Ключові спеціалізації:
• податковий VIP-консалтинг
• податкове декларування
• податковий аудит
• оподаткування КІК
• бухгалтерський супровід

www.uk.tomashconsulting.com
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Із 09.02.2021 податковий орган 
поновив 18 перевірок і розпочав 
нових  27 з питань дотримання 
платниками принципу «витягнутої 
руки», тобто з питань трансфертно-
го ціноутворення (ТЦ).

Із офіційних джерел зрозуміло, 
що станом на 25.06.2021 вже було 
завершено таких 10 перевірок. У 
результаті бізнес отримав податко-
ві повідомлення-рішення на суму 
231 млн грн податку на прибуток 
підприємств (збільшення податко-
вих зобов’язань). Додатково було 
зменшено збитки підприємств на 
суму понад 1,3 млрд грн.

Ці дані вчергове підтверджу-
ють, що категорія спорів з питань 
ТЦ в Україні для платників податків 
є «найдорожчою», тому винятком 
є ситуація, що бізнес не застосовує 
процедуру досудового і /або судо-
вого оскарження результатів таких 
перевірок. 

Із 01.09.2013, коли набрали чин-
ності зміни до ПК України щодо вве-
дення правил ТЦ, і законодавство і 
судова практика суттєво змінили-
ся. Станом на сьогодні, плануючи 
оскаржувати результати перевірок 
з ТЦ, доцільно врахувати декілька 
особливостей цієї категорії спорів. 

Основні спірні моменти 
Аналіз актів позапланових пе-

ревірок з ТЦ, підтверджує, що у 
контролюючого органу є декіль-
ка основних аргументів, які ви-
користовуються для збільшення 
податкових зобов’язань або кори-
гування від’ємного значення об’єк-
ту оподаткування податком на при-
буток підприємств:

1. Коректність застосованого 
методу (і норм Перехідних поло-
жень ПК України). Змінюючи метод і 
методологію визначення ціноутво-
рення, податковий орган в акті 
перевірки фактично викладає аль-
тернативну документацію до доку-
ментації платника податків. 

2. Аналіз доцільності та обґрун-
тованості проведення коригу-
вань зіставності, розрахунок по-
казників рентабельності (аналіз 
формули, складових розрахун-
ку), вибір періоду для розрахунку 
діапазону цін/рентабельності (де-
кілька років чи рік в рік).

3. Питання до дати здійснен-
ня операції: цей підхід критичний 
тим суб’єктам господарювання, для 
яких дата є критичним елементом 
для проведення зіставлення діапа-
зонів цін з ринковими умовами.

4. Перевірка коректності ви-
бору сторони, що досліджується 
(так званої, тестованої сторони) у 
випадку застосування четвертого 
методу (чистого прибутку).

5. Об’єктивність та правильність 
застосування джерел інформації 
для цілей першого методу (порів-
няльної неконтрольованої ціни): 
більшість таких спорів стосуються 
періоду 2013-2015. Зрозуміло, що 
оскільки для перевірки з ТЦ строк 
позовної давності становить 2555 
днів (тобто, сім років), застосування 
джерел інформацію все ще залиша-
ється актуальним питанням.

6. Якість наданого платником 
податків економічного дослі-
дження щодо пошуку та відбору 
зіставних юридичних осіб для цілей 
методу чистого прибутку.

«Три кити» ТЦ спорів 
Для цієї категорії спорів харак-

терні три складові, а не дві, як у 
більшості адміністративних спорів. 
Мова йде про економічний ана-
ліз, факти (обставини) та юридичну 
складову (податкове законодав-
ство). 

Із звичними для адміністратив-
них спорів фактами (обставинами) 
ситуація зрозуміла – це базова річ, 
яку аналізують суди у більшості ад-
міністративних спорів, послугову-
ючись доказовою базою сторін та 
загальнодоступною інформацією. 

Складнішим є питання щодо 
економічного аналізу та юридичної 
складової.

Для цілей розбору складової 
«економічного аналізу», можливо, 
і буде достатньо документації та 
Акту перевірки, але в ідеалі бізне-
су оперувати висновками судового 
експерта та фахівців.

А для цілей «юридичної скла-
дової», з огляду на те, що ст.39 ПК 
України закріплює ряд положень, 
що надають як для платника, так і 

В РАКУРСІ ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ:  
ЯКА СИТУАЦІЇ В 2021?

Лариса Антощук,
адвокатка, старша юристска 
Asters
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для контролюючого органу право 
вибору та доцільно застосовувати 
Настанови Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку 
щодо трансфертного ціноутворен-
ня для транснаціональних компа-
ній та податкових адміністрацій 
(далі – Настанови ОЕСР).

Зрозуміло, що документ є ре-
комендаційно-методичним міжна-
родним актом у сфері регулювання 
ТЦ щодо застосування принципу 
«витягнутої руки», (не є норматив-
но-правовим актом). Проте ряд ме-
тодологічних питань дозволяє вирі-
шити саме апелювання до Настанов 
ОЕСР. У багатьох рішеннях судів ци-
туються положення Настанов ОЕСР 
в тій чи іншій редакції (залежно від 
періоду проведення контрольова-
них операцій). 

Використання цього докумен-
ту дозволяє сторонам і суду повер-
нутися до  «суті» і до завдань, для 
яких здійснюється регулювання 
ТЦ. Просте питання, яке дозволяє 
розібратися із цією «суттю» - чи 
здійснюється виведення точки 
прибутку із України в іншу юрис-
дикцію за рахунок маніпуляцій із 

ціноутворенням у контрольованих 
операціях?

Такий підхід дозволяє відірва-
тися відійти від «форми» законо-
давства з питань ТЦ (тобто поло-
жень ПК України та підзаконних 
нормативно-правових актів), пи-
тання якості та стабільності яких 
часто підіймається бізнесом в су-
дах у цій категорії спорів. А також 
від вузького тлумачення даних до-
кументації та акту перевірки, тобто 
застосувати принцип превалюван-
ня суті над формою. 

Зрозуміло, що від якості аргу-
ментів та доказової бази сторін 
залежить і результат розгляду спо-
ру. Основним ракурсом бізнесу 
залишається (з огляду на принцип 
змагальності сторін):  довести, що 
його підхід щодо аналізу цін на 
дотримання принципу «витягну-
тої руки» є більш об’єктивним, ніж 
запропонований в акті перевірки 
підхід податкового органу. 

До слова, контролюючий ор-
ган, як це видно з аналізу судових 
рішень у цій категорії спорів, зби-
рає доказову базу більш виважено, 
ніж за результатами інших подат-

кових перевірок – до матеріалів 
долучаються правові висновки, за-
пити і відповіді від органів влади, 
приватних суб’єктів права, аналі-
тичні дослідження та інформаційні 
матеріали. 

Бізнесу ж та його представни-
ками лишається далі апробувати 
надання пояснень максимально 
просто і доступно навіть в части-
ні економічної складової, а також 
скрупульозна працювати над по-
шуком і долученням доказової 
бази (включаючи покази свідка, 
висновки експерта, дані із відкри-
тих джерел щодо звичайних від-
носин на ринку тотожних  товарів, 
робіт, послуг). Логічно, що вже до-
ступний ряд висновків ВС, які теж 
варто враховувати (особливо з ог-
ляду на положення щодо «касацій-
них фільтрів», якщо справа дохо-
дить до третьої інстанції). Це базові 
умови, а додаткові, які часто вико-
ристовуються – класичні посилан-
ня до принципу презумпції рішень 
платника податків і нагадування 
про обов’язок доказування, який 
покладається на суб’єкт владних 
повноважень.  

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АМБЕР»
Юридична компанія «АМБЕР» 

була створена у 2013 році. 
Ми надаємо послуги у вигляді 

усних і письмових консультацій 
та рекомендацій з питань засто-
сування норм права, робимо ана-
ліз і готуємо проекти документів 
правового характеру, допомага-
ємо оскаржити неправомірні дії і 
рішення органів державної влади 
та управління і їх посадових осіб, 
здійснюємо комплексний право-
вий супровід діяльності клієнтів 
і окремих її аспектів чи операцій, 
розробляємо для клієнтів комп-
лекс превентивних заходів задля 

недопущення порушення їх прав 
третіми особами, допомагаємо на-
шим клієнтам визначити оптималь-
ну форму господарської діяльності 
в Україні та за її межами, проводи-
мо комплексний правовий аналіз 
об’єктів інвестування, допомага-
ємо захистити права та інтереси 
власників бізнесу, розробляємо і 
допомагаємо впроваджувати схе-
ми проектного інвестування. 

Юридична компанія «АМБЕР» 
займає 49-у позицію в рейтингу 
«50 провідних юридичних фірм 
України» 2019 року, входить у між-
народні рейтинги THE LEGAL 500 

і CHAMBERS, є членом Асоціації 
адвокатів України, Асоціації плат-
ників податків України, Асоціації 
правників, генеральним партне-
ром Асоціації адвокатів України, 
видавництва «Юридична практи-
ка» і професійного юридичного 
видання «Юридична газета». 

За кордоном ЮК «АМБЕР» 
представлена двома філіями – на 
Кіпрі і в Ізраїлі.

www.amber-law.net
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Продаж частки в ТОВ чи ви-
хід зі складу учасників: все це – 
відчуження корпоративних 
прав. Іноді українці навіть не 
здогадуються, що з таких опе-
рацій податковий орган вима-
гає сплачувати податки.

Запроваджені КМУ карантинні 
заходи наприкінці першого квар-
талу цього року фактично паралі-
зували економіку країни. Такі реалії 
дещо скорегували та задали новий 
темп діяльності ДПС. Сьогодні по-
силюється негативна тенденція 
з боку контролюючих органів, які 
вдаються до будь-яких хитрощів, 
аби знайти спосіб стягнути з 
платника податків якомога біль-
ше доходів до бюджету.

Продаж товариства, частини 
частки в статутному капіталі чи 
компанії, зміна учасників – уреш-
ті-решт, це вже не така рідкість. 

Українці створюють бізнес, про-
дають, вводять у свій бізнес ін-
весторів, переоформлюють свої 
корпоративні права – і навіть не 
здогадуються, що в податковому 
законодавстві це має визначен-
ня: отримання інвестиційного 
прибутку. 

Податкові органи дуже ре-
тельно останнім часом слідкують 
за змінами в ЄДР і чітко прова-
дять моніторинг зміни учасників 
в юридичних особах. До того, 
ж контролюючий орган апріорі 
вважає, що відчуження (продаж 
чи дарування) частки в ТОВ є от-
риманням прибутку, з якого не-
обхідно сплатити податки.

Після отримання з ЄДР інфор-
мації про зміну учасника в юри-
дичної особи  минулого року та 
за відсутності поданої майнової 
декларації від фізичної особи – 
учасника, податковий орган на-
правляє колишньому учаснику 
такого товариства вимогу про 
подання річної декларації про 
майновий стан і доходи за опе-
раціями з інвестиційними ак-
тивами, а також про сплату від-
повідного податку.

З мого досвіду, ще три роки 
тому податкові органи цікави-
лися зміною учасників у това-
риствах зі статутним капіталом 
понад 1 млн грн. Торік я спостері-
гала інтерес до товариств зі ста-
тутним капіталом понад 100 тис. 
грн, а цьогоріч була здивована 
вимогою до учасника, який про-
дав частку в розмірі 1000 грн.

Тож, спостерігаємо тенден-
цію до тотального податкового 
контролю за відчуженням корпо-
ративних прав учасниками ТОВ.

То чи правомірні вимоги по-
даткового органу?

ДПС офіційно роз’яснює, що 
дохід, отриманий фізичною осо-
бою – резидентом у вигляді інвес-
тиційного прибутку від продажу 
іншій фізичній особі корпора-
тивних прав у вигляді частки ста-
тутного капіталу включається до 
складу загального річного опо-
датковуваного доходу платника 
податку.

Фізична особа, яка отримує 
інвестиційний прибуток, зобов’я-
зана подати річну податкову 
декларацію про майновий стан 
і доходи та сплатити ПДФО за 
ставкою 18% та військовий збір 
за ставкою 1,5% (зазвичай від 
розміру проданої частки).

При цьому ДПС звертає увагу, 
що відповідно до норм ПКУ, ін-
вестиційний прибуток розрахо-
вується як позитивна різниця 
між доходом, отриманим плат-
ником податку від продажу окре-
мого інвестиційного активу з 
урахуванням курсової різниці (за 
наявності), та його вартістю, що 
визначається із суми докумен-
тально підтверджених витрат 
на придбання такого активу.

Як завжди, автори Податко-
вого кодексу створили складну 
для розуміння норму, тому варто 
звернути увагу на ухвалу Вищо-
го адміністративного суду Укра-
їни від 06.06.2017 по справі № 
826/902/15. В ухвалі суд визначив 
просту формулу інвестиційного 
прибутку: інвестиційний при-
буток = (сума коштів, отримана 
в результаті продажу активу) – 
(сума коштів, витрачена в мину-
лому на його придбання).

Разом з тим, відповідно до 
пп. 170.2.6 ПК України, до складу 
загального річного оподаткову-
ваного доходу платника податку 

ПРОДАЖ ЧАСТКИ В ТОВ. ЧИ СПЛАЧУВАТИ ПОДАТКИ?

Олеся Романенко,
керуюча партнерка, керівниця 
практики земельного права  
та нерухомості ЮК «ОЛСТЕН 
ПАРТНЕРС»
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включається позитивне значення 
загального фінансового резуль-
тату операцій з інвестиційними 
активами за наслідками такого 
звітного (податкового) року.

Якщо в результаті розрахунку 
інвестиційного прибутку виникає 
від’ємне значення, воно вважа-
ється інвестиційним збитком.

Наприклад: якщо учасник ТОВ 
продав свою частку в розмірі 100 
грн, що становить 100% статут-
ного капіталу такого товариства 
іншій особі за 99 грн, то вини-
кає інвестиційний збиток; якщо 
за 101 грн – то інвестиційний 
прибуток.

А що ж виникає, коли фізич-
на особа продала частку в роз-
мірі 100 грн за 100 грн?

Податковий орган наголо-
шує, що для цілей оподатку-
вання інвестиційного прибутку 
податковим (звітним) періодом 
вважається календарний рік, за 
результатами якого платник по-
датку зобов’язаний подати річну 
податкову декларацію, в якій має 
відобразити загальний фінан-
совий результат (інвестиційний 
прибуток або інвестиційний зби-
ток), отриманий протягом такого 
податкового (звітного) року.

На мою думку, з цього випли-
ває, що при продажу частки в ТОВ 
за ціною самої вартості частки у 
фізичної особи не виникає ані 
інвестиційного прибутку, ані ін-
вестиційного збитку. Відповідно, 
обов’язок подавати річну май-
нову декларацію такою фізич-
ною особою законодавством не 
передбачено.

Що каже суд?
Навіть, якщо подати річну по-

даткову майнову декларацію та 
зазначити в ній відсутність інвес-
тиційного прибутку від продажу 

корпоративних прав, податковий 
орган все одно нарахує податки, 
вважаючи, що платник все-таки 
дохід отримав.

В Єдиному реєстрі судових 
рішень можна знайти безліч рі-
шень щодо оскарження такого 
донарахування податковими ор-
ганами, а на додаток – і правова 
позиція Верховного Суду. І все 
ж, це не зупиняє податкові орга-
ни від складання неправомірних 
податкових повідомлень-рішень.

Як випливає з Постанови Ка-
саційного адміністративного 
суду  Великої Палати Верховно-
го Суду від 06.02.2018 по справі 
№ 826/9611/16, при розв’язанні 
питання щодо оподаткування 
інвестиційного прибутку, пере-
вірці підлягають обставини 
наявності в платника позитив-
ного фінансового результату 
від операцій з інвестиційними 
активами.

Цікаві висновки були зро-
блені в Постанові Касаційного 
адміністративного суду  Вели-
кої Палати Верховного Суду 
від 09.04.2019 № 826/18650/14: 
«Верховний Суд погоджується 
з висновками судів попередніх 
інстанцій, що фактичні обстави-
ни щодо понесення позивачем 
витрат протягом 2008-2009 ро-
ків при придбанні та отриманні 
доходу у 2011 році за результата-
ми продажу ним корпоративних 
прав в статутному капіталі ТОВ… 
підтверджені матеріалами спра-
ви. При цьому, оскільки позитив-
на різниця між доходом, отри-
маним позивачем від продажу 
окремого інвестиційного активу 
та його вартістю, що визначаєть-
ся із суми витрат на придбання 
такого активу, дорівнює нулю, 
то відповідно жодний інвести-
ційний прибуток у позивача 
не виникав. Доказів на підтвер-

дження зворотного відповідачем 
до суду не надано.»

Тобто, якщо, наприклад, при 
заснуванні товариства вклад в 
статутний капітал становив 50 
000 грн, а згодом особа виріши-
ла продати свою частку за таку 
саму ціну, у такому випадку не 
виникає позитивного фінансо-
вого результату від операції з ін-
вестиційними активами, а отже, 
обов’язок зі сплати податків так 
само відсутній. Протилежною є 
ситуація, коли дохід, отриманий 
від продажу частки в статутно-
му капіталі товариства, значно 
перевищує витрати, пов’язані з 
його придбанням. У такому разі 
особа повинна буде сплатити 
ПДФО та військовий збір за став-
ками 18% та 1,5% відповідно.

Звертаю увагу, що до прода-
жу інвестиційного активу при-
рівнюються також операції з 
обміну інвестиційного активу 
на інший інвестиційний актив та 
повернення платнику податку 
коштів або майна (майнових 
прав), попередньо внесених ним 
(або особою, в якої інвестицій-
ний актив був придбаний прямо 
чи опосередковано) до статут-
ного капіталу емітента корпо-
ративних прав, у разі виходу та-
кого платника податку з-поміж 
засновників (учасників) такого 
емітента, зменшення статутного 
капіталу такого емітента чи лікві-
дації такого емітента.

Не підлягає оподаткуванню 
та не включається до загального 
річного оподатковуваного до-
ходу дохід від продажу інвести-
ційних активів, якщо сума такого 
доходу не перевищує: у 2018 р. –  
2 470 грн, у 2019 р. – 2 690 грн.

У тих випадках, якщо фізична 
особа не подала річну майнову 
декларацію, податковий орган 
має право провести перевірку 

СТАТТЯ
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такої фізичної особи та самостій-
но визначити податкові зобов’я-
зання (ПДФО в розмірі 18% та 
військовий збір в розмірі 1,5% від 
розміру проданої частки), а та-
кож нарахувати штраф в розмірі 
25%, а при повторному порушен-
ні – 50% від суми нарахованого 
податкового зобов’язання.

До речі, контролюючий орган 
не має можливості ознайомитися 
у вільному доступі з документа-
ми, в яких визначена ціна прода-
жу частки в ТОВ: ані з договором 

купівлі продажу, ані з іншими до-
кументами з умовами відчуження 
корпоративних прав.

Тож, я дуже рекомендую не 
ігнорувати вимоги, які надходять 
фізичним особам у зв’язку з від-
чуженням корпоративних прав 
і надавати документи разом з 
аргументованими поясненнями 
щодо бази оподаткування та пра-
вомірності нарахування податків.

І наостанок. За проданими 
корпоративними правами у 2018 

році ГУ ДПС у м. Києві провело 
майже 200 документальних неви-
їзних перевірок фізичних осіб, за 
результатами яких визначені по-
даткові зобов’язання зі штрафни-
ми санкціями загальною сумою 
52 млн грн.  

www.olsten.com.ua

АО «Вдовичен та партнери» 
розпочало свою діяльність в се-
редині 2015 року та за невеликий 
термін отримало визнання серед 
колег та Клієнтів. Підтвердженням 
цьому є номінації Об’єднання у 
багатьох престижних та визнаних 
юридичних рейтингах і преміях.

Засновником компанії є Олег 
Вдовичен – адвокат, керуючий 
партнер об’єднання, сертифікова-
ний експерт Національної асоці-
ації адвокатів України, член Прав-

ління Асоціації адвокатів України, 
голова Комітету Асоціації адвока-
тів України з питань захисту бізне-
су, активів та прав інвесторів, член 
Асоціації правників України.

Основними індустріями компа-
нії є банківський сектор, будівниц-
тво, інвестиції, санаторно-курортні 
послуги, нерухомість та ін. 

В рамках захисту бізнесу АО 
надає всебічну правову допомо-
гу компаніям, застосовуючи інди-
відуальний підхід до вирішення 

питання будь-якої складності, за-
безпечуючи мінімізацію ризиків та 
підбір найбільш прийнятного варі-
анту захисту.

Компанія спеціалізується у на-
ступних напрямках: податкове та 
корпоративне право, захист від рей-
дерства, кримінальне право та ін.

 

www.ov-partners.com

АО «ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ»

GRACERS – монолітна команда 
висококваліфікованих експертів у 
сфері права, націлена на досягнен-
ня сприятливого та ефективного 
результату в інтересах клієнта.

Основною практикою GRACERS 
є White Collar Crimes – представ-
ництво інтересів та захист у кри-
мінальних провадженнях щодо 
господарської і службової діяль-
ності, складна багатогранність 
яких виходить за межі криміналь-
ного права та процесу. Ми пропо-
нуємо комплексний підхід, який 
включає професійну експертизу у 
цивільному, господарському, ад-

міністративному та податковому 
праві.

Наша місія
Надання першокласних юридич-

них послуг та оперативне вирішен-
ня проблем клієнтів.

Наші цінності
• Відповідальність і оператив-

ність в роботі
• Робота на результат
• Підтримка та згуртованість ко-

лективу
• Прагнення до розвитку
Ми – команда, яка бачить ситуа-

цію цілком, вирішує проблему клі-

єнта та дає йому змогу зосередити-
ся на своїх прагненнях.

GRACERS об’єднує експертів у 
вирішенні складних судових спо-
рів, захисту від кримінального пе-
реслідування. Кожен наш клієнт 
отримує високопрофесійну пра-
вову допомогу. Ми маємо значний 
досвід роботи в якості радників, 
експертів у багатьох галузях права.

www.gracers.com

GRACERS
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Закон №466-ІХ, який набрав 
чинності 23 травня 2020 року, кар-
динально змінив усталений по-
рядок проходження податкових 
перевірок, надавши податківцям 
додаткові підстави для візитів до 
підприємців. Як тепер бізнес має го-
туватися до проходження податко-
вих перевірок і на які порушення ін-
спекторів варто звернути особливу 
увагу – розглянемо питання у статті.

 
З яких основних етапів скла-

дається податкова перевірка?
Податкові перевірки прохо-

дять такі етапи:
• Податківці вносять перевірку 

до плану (якщо вона планова), го-
туються до проведення перевірки, 
видають наказ про перевірку

• Підприємство повідомляєть-
ся про перевірку (крім фактичних 
перевірок)

• Податківці вручають на-
каз про проведення перевірки 
та відбувається їхній допуск до 
підприємства

• Податкові інспектори здій-
снюють саму перевірку

• Платник податків готує за-
перечення на акт проведення 
перевірки

• Податкова розглядає запере-
чення та дає на нього відповідь

• Податкова виносить податко-
ве повідомлення-рішення

• Підприємство може оскар-
жити податкове повідомлення-рі-
шення в адміністративному поряд-
ку (до ДПС – не є обов’язковим) 
або одразу до суду

Який період роботи підприєм-
ства може перевіряти податкова?

Податкова в рамках планової 
комплексної перевірки перевіряє 
останні 3 роки діяльності підпри-
ємства щодо сплати всіх податків. 
З цієї норми існує 2 виключення:
	Перевірка щодо ТЦУ пере-

віряє останні 5 років роботи;
	Перевірка щодо сплати 

ПДФО та військового збору – ос-
танні 7 років.

Що змінилося в Податково-
му кодексі щодо плана-графіка 
планових перевірок?

Раніше ДПС щорічно в ли-
стопаді публікувала план-графік 
проведення планових перевірок, 
але не мала права змінювати його 
протягом року.

Якщо все ж їй вдавалося вно-
сити нові підприємства до плану 
та проводити на їхній території 
перевірки, будьякі рішення, при-
йняті податковою під час таких 
перевірок, успішно оскаржували-
ся до суду.

Після прийняття Закону №466-
ІХ підприємству потрібно слідку-
вати за змінами та можливим їхнім 
внесенням до плана-графіка про-
ведення планових перевірок.

Тепер ДПС зможе запланувати 
перевірку та внести підприємство 
до плану впродовж року з певни-
ми обмеженнями:

• у I кварталі – призначити пе-
ревірку на III або IV квартал (не ра-
ніше 1 липня)

• у II кварталі – лише на IV квар-
тал (не раніше 1 жовтня)

Після внесення змін до пла-
на-графіка ДПС має опублікувати 
їх не пізніше 30 числа останнього 
місяця кварталу. Наприклад, якщо 
перевірку підприємства на 2 лип-
ня внесли в план у січні – лютому, 
інформація про перевірку має 
з’явитися до 30 березня. Відтак, у 
власника буде 3 місяці, щоб підго-
туватися до неї.

Тому перевіривши план-гра-
фік наприкінці II кварталу й не 
знайшовши своє підприємство в 
ньому, власник може спокійно ви-
дихнути – або готуватися до пер-
спективного оскарження, якщо 
ДПС вирішить порушити вже нові 
правила.

Які існують нові приводи для 
зловживань податківців?

Якщо платник податків відсут-
ній за місцезнаходженням або не-
можливо встановити посадових 
осіб, ревізори складають акт про 
неможливість проведення по-
даткової перевірки (без платни-
ка податків) та направляють його 
підприємству. Платник податків у 
відповідь має право надати пись-
мові пояснення.

Раніше податківці фактично 
проводили ці дії, однак лише зараз 
ця процедура офіційно відображе-
на в Податковому кодексі.

Тепер для допуску на подат-
кову перевірку інспектор має 
пред’явити службове посвід-
чення. У нашій практиці супрово-

ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ПО-НОВОМУ

Світлана Мороз,
керуюча партнерка ЮК Dictum, 
адвокатка, к.ю.н.
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НОВИНИ ААУ

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ  
ВІТАЄ ЛІГА:ЗАКОН ІЗ 30-РІЧЧЯМ!

За час свого існування ЛІГА:-
ЗАКОН реалізувала багато нових 
масштабних проєктів, зарекомен-
дувала себе як надійного та про-
фесійного партнера, справжнього 
експерта у своїй галузі. 

Бажаємо компанії продовжу-
вати рухатися уперед до нових 
звершень та перемог, успіхів у всіх 
починаннях, і втілення всіх задумів 
у життя! 

«Напередодні свого 30-річ-
чя ми презентували ринку нову 
ІТ-платформу LIGA360 для всього 

бізнесу та тарифні плани, які від-
повідають запитам ринку та вра-
ховують пріоритети компанії. Сьо-
годні ми робимо наступний крок 
- оголошуємо про нове позиціо-
нування та рейстайлінг компанії. 
З компанії, яка виробляла ІТ-про-
дукти для юристів і бухгалтерів ми 
трансформуємося в продуктову 
ІТ-компанію, яка надає ІТ-плат-
форму для всього бізнесу, фахів-
ців з різних професій, компаній та 
держави в цілому. Власне, орієн-
тація на потреби наших спожива-
чів - юристів, бухгалтерів, а тепер 
і власників бізнесу лежить в осно-
ві тридцятилітнього успіху нашої 

компанії», – розповідає одна із 
засновниць компанії Голова Ради 
Директорів ЛІГА:ЗАКОН Марина 
Бондаренко. 

Про те, як компанія відзначає 
своє 30-річчя, про  головні досяг-
нення, зміну позиціонування та 
рестайлінг бренду читайте, пере- 
йшовши за QR: 

www.biz.ligazakon.net

ду перевірок ми часто стикалися 
з тим, що податківці приходили з 
простроченим посвідченням або 
навіть позичали дійсні посвідчен-
ня у колег.

Якщо підприємець приймає 
рішення не допустити податківців 
до перевірки, складається акт про 
недопуск без платника податків 
та надсилається йому для надання 
письмових пояснень.

Ми вважаємо, що з цими дво-
ма новими актами податкова буде 
вдаватися до зловживань: фактич-
но не розшукувати підприємство 
та не встановлювати його поса-
дових осіб, а просто складати такі 
акти. У нашій практиці податківці 
вже вчиняли саме так і на основі 
акту про неможливість проведен-
ня перевірки вносили підприєм-
ство до переліку ризикових лише 
на цій підставі.

Які є нові підстави для прове-
дення повторної та додаткової 
перевірки?

Раніше в ПКУ містилася чітка 

позиція: після проходження подат-
кової перевірки ДПС не має права 
проводити нову з того самого пи-
тання щодо того ж типу податків.

Тепер же, якщо ДПС впродовж 
3 років після проведення першої 
перевірки отримує інформацію від 
іноземного органу щодо операцій 
нерезидента з українським рези-
дентом – платником податків, які 
не були відображені в документа-
ції, податківці можуть ініціювати 
додаткову позапланову перевірку.

Щоб підготувати бізнес до по-
дібних «подарунків» від іноземців, 
перевіряйте наявність усієї необ-
хідної документації та коректність 
сплати всіх податків і зборів, врахо-
вуючи вимоги країни нерезидента.

Також з 01.01.2021 додалися 
нові ризики для підприємств, які 
скаржаться на обставини, які не 
були досліджені під час перевірки.

Це правило застосовується, 
якщо платник подає до ДПС за-
перечення на акт перевірки або 
скаргу на прийняте за її результа-
тами податкове повідомлення-рі-

шення. Важливо, що при цьому 
платник має вимагати повного або 
часткового перегляду результатів 
перевірки або скасування прийня-
того за її результатами ППР.

У такому разі ДПС може при-
йняти рішення про проведення 
додаткової документальної поза-
планової перевірки для виявлення 
та дослідження вказаних обставин.

Що ж робити платникам у та-
кій ситуації?

1) не подавати заперечення на 
акт, дочекатися прийняття ДПС по-
даткового повідомлення-рішення 
та оскаржити його в суді;

2) подавати заперечення на акт 
або адміністративну скаргу на ППР і 
в разі призначення документальної 
позапланової перевірки – оскаржу-
вати наказ про її призначення;

3) брати активну участь у пе-
ревірці – подавати додаткові 
документи та пояснення, макси-
мально використовувати можли-
вості для захисту інтересів свого 
підприємства.  
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Ми допомагаємо нашим клі-
єнтам підвищити ефективність 
їх бізнесу і досягти бажаних ре-
зультатів, що виходять за рамки 
виключно юридичних консуль-
тацій. Наша експертиза охоплює 
надання комплексних рішень для 

E-commerce та FinTech проєктів як 
для start-ups, так і для великого 
бізнесу. 

На нашому рахунку більш ніж 
50 постійних  клієнтів, 500 успіш-
них кейсів та партнери по всьому 
світу. www.stronlegal.co

STRON

Вже 10 років ЮК PRAVO 
GARANT працює над тим, що б 
дійсно бути надійною опорою для 
своїх клієнтів, забезпечуючи пра-
вову підтримку і захист інтересів 
їх бізнесу.

PRAVO GARANT не йде в ногу 
з часом, для своїх клієнтів вони 
випереджають розвиток ринку 
на кілька кроків. Таким чином, їм 
вдалося здобути бездоганну ре-

путацію і стати надійним партне-
ром для багатьох великих підпри-
ємств по всій Україні. 

Послуги PRAVO GARANT охо-
плюють практично весь спектр 
потреб сучасного бізнесу: подат-
кове право, корпоративне пра-
во, господарське право, трудове 
право, банківське право, судова 
практика, договірні відносини, 
реструктуризація і банкрутство. 

Основна мета - будувати з кожним 
клієнтом довгострокові партнер-
ські відносини, а не просто нада-
вати послуги. 

www.pravogarant.com.ua

PRAVO GARANT

Адвокатське об’єднання «Ле-
щенко, Дорошенко та партнери» 
– це професіонали своєї справи, які 
чудово розуміють закон, знають як 
його правильно застосовувати для 
отримання бажаного результату. 
Відмінне знання діючого законодавст- 
ва, порядність, професіоналізм, 
принциповість – це ті якості, які 
сьогодні так необхідні не тільки 
бізнесу, але й, на жаль, адвокат-
ському середовищу.

Команда АО «Лещенко, Доро-
шенко і партнери» – судові авдо-
кати. Спеціалізуються на захисті 
і представництві прав, свобод і 
законних інтересів всіх учасників 
кримінального провадження, а 
також у справах, пов’язаних з при-
тягненням до адміністративної від-
повідальності.

Представляють інтереси клієн-
тів також у цивільному, господар-
ському і адміністративному про-

цесах, знають, як результативно і 
правильно реалізувати стратегію і 
тактику вирішення будь-якого, на-
віть самого складного, спору.

www.ldp.com.ua

АО «ЛЕЩЕНКО, ДОРОШЕНКО ТА ПАРТНЕРИ»

ЮФ «Горецький і Партнери» 
пропонує:

• Не лише конкретні послуги, 
але й весь комплекс послуг на 
найбільш вигідних умовах.

• Інформаційно-правові бази, 
які регулярно оновлюються і 

дозволяють бути в курсі останніх 
змін законодавства та правової 
практики.

• Представляє інтереси як не-
великих організацій та приватних 
осіб, так і великих підприємств, а 
також співпрацює з представни-

ками державних структур.
• Практикує систему знижок

www.goretskyy.com.ua

ЮФ «ГОРЕЦЬКИЙ І ПАРТНЕРИ»
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