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Багдашкіна Світлана адвокат, старший юрист 
IBC Legal Services

Бережна Тетяна радниця ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Бондарчук Владислава юрист Stron

Галан Максим юрист EQUITY

Гринькевич Михайло юрист Sayenko Kharenko, адвокат

Забудський Володимир інспектор Ради бізнес-омбудсмена

Зарубицька Вероніка адвокат ЮК «АМБЕР»

Ігнатенко Анна партнерка ID Legal Group

Кильчинська Юлія старший юрист EVERLEGAL

Кокош Родіон старший юрист, адвокат EQUITY

Коломієць Валерія заступник Міністра юстиції України

Кострікова Єлизавета помічник юриста Glagos

Кузьменко Катерина податковий консультант 
Redcliff e Partners

Лабутіна Юлія приватний нотаріус 

Лигін Олег Senior Legal Counsel ТОВ «Манівео 
швидка фінансова допомога»

Луц Дмитро к.ю.н., науковий радник 
ЮК «Майстро і Беженар»

Малиновська Вікторія адвокат, старший юрист Glagos

Мальський Олег партнер, керівник практики 
міжнародної торгівлі Eterna Law

Мірошниченко Віта керівник практики митного 
регулювання та міжнародної 
торгівлі PwC в Україні

Низька Ірина юрист Misechko&Partners law fi rm

Петренко Юрій керуючий партнер ADER HABER

Ревенко Наталія директор з розвитку бізнесу 
International Wealth

Соловей Денис юрист Gracers Law Firm

Стадник Дар'я старший юрист, керівник практики 
IT&E-commerce Pavlenko Legal Group

Томаш Марина бізнес-партнерка Juscutum

Урумова Іріна міжнародна експертка проєкту 
ЄС «Право-Justice» (Вірменія)

Фісун Владислав молодший юрист Glagos

Шемяткін Олександр адвокат, партнер «КМ Партнери»

Н
айважливішою подією в сфе-
рі податків у 2020 р. юристи 
вважають прий няття Закону 

Украї ни №466-ІХ від 16.01.2020 р. 
(також відомого як «1210»), яким 
у Податковий кодекс Украї ни було 
імплементовано інструменти ан-
тиофшорного плану дій BEPS. Цьо-
горіч у податках ледь не вся увага 
належала йому. Окрім того, прав-
ники та бізнес активно дискутують 
про оподаткування заробітної плати 
ІТ-фахівців, зниження інвестицій-
ної привабливості ІТ-компаній че-
рез ризик штрафів та приховане 
праце влаштування спів робітників. 
Які результати принесе цей період 
дискусій, напевне, говорити зарано. 
Наразі експерти аналізують законо-
проекти, які покликані реформува-
ти оподаткування в ІТ-галузі, при-
чини їхнього прий няття, зав дання, 
які можуть бути ними вирішені. 
Адже ІТ-компанії є одними з грав-
ців бізнес- середовища Украї ни, що 
притягують до себе найбільше уваги 
з боку податкових органів.

Поряд з такими важливими 
законодав чими змінами багато часу 
правники приділяють вивченню по-
зицій Верховного Суду. Щороку він 
розглядає сотні справ, які стосують-
ся податків, і адвокати відзначають, 

що у такій великій кількості рішень 
легко «загубитися» та пропустити 
цікавий і важливий вис новок. Споді-
ваємося, найяскравіші судові кейси, 
проаналізовані юристами в цьому 
номері, будуть корисні платникам 
податків у «спілкуванні» з конт ролю-
ючими органами. 

Оксана ЖУРБА, 
журналіст «Юридичної Газети»

Колонка випускового редактора

Вічна тема — податки

Автори номера
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  Інтерв'ю Політика у фокусі права

Заступник Міністра 
юстиції Украї ни 
Валерія КОЛОМІЄЦЬ 
заходить у свій кабінет 
зі «Снікерсами» в руці, 
на якій набите відоме 
усім татуювання. 
Менш за все в цей 
момент вона нагадує 
високопосадовця. 

Годину розмови, яка 
пройшла на тлі пари 
дитячих малюнків та 
робочих списків (решта 
стін пусті, не рахуючи 
стандартної чиновницької 
мапи, герба та прапора 
Украї ни), ми розпочали 
з нещодавнього 
резонансного «судного 
дня», а закінчили Торою
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— На тлі подій, що розгорнулись у справі 
«Суркіси проти ПриватБанку», та багатьох 
інших резонансних справ, як Ви оцінюєте 
нинішній стан судочинства в Украї ні?
— Де-факто в україн ському суспільстві є ве-

ликий запит на справедливість. Я прекрасно ро-
зумію, чому у людей виникають такі асоціації. 
Адже, як ми побачили на прик ладі історії з При-
ватБанком, де які судді не бояться виносити по-
дібні рішення не лише проти звичай них людей, 
а вже й проти держави.

З іншого боку, я чітко розумію проб леми, з яки-
ми стикається судова влада. На сьогоднішній 
день є суди, в яких справжній колапс. У них не-
має колегій, вони завалені провадженнями, судді 
інколи працюють по 14 годин на день, у них не-
дофінансований апарат (помічники, секретарі), 
не вистачає кош тів на де які технічні моменти… 
Тобто є купа проб лем (особ ливо в регіо нах, не-
величких містечках), які заважають працювати 
ефективно. Тому казати, що у судовій сис темі усе 
погано або, нав паки, все добре, я не можу.

І це один з найбільших викликів, що стоять пе-
ред Верховною Радою. 18 листопада будуть пар-
ламентські слухання щодо судочинства. Вважаю, 
що для того, щоб повернути довіру людей до суду, 
задовольнити їх попит на справжню справедли-
вість, необхідно, насамперед, покращити якість 
судочинства. Перш за все, укомплектувати суди 
суддями та застосувати більше механізмів вирі-
шення де яких видів конф ліктів у позасудовому 
порядку. Цьому може сприяти наш, мін'юстів-
ський законо проект про медіацію, що, по-перше, 
розвантажить суддів, а по-друге, дасть людям змо-
гу вирішувати конф лікти у простий і зрозумілий 
для них спосіб.

— Тобто Ви бачите світло в кінці суддівсько-
го тунелю?
— Так, я оптиміст. Справа в тому, що у нас є різ-

ні стейкхолдери, які бачать різні способи виходу 
з ситуації, що склалася в судочинстві. У парла-
менті хочуть зібрати їх усіх на одній платформі, 
щоб вислухати та дійти до єдиного стратегічного 
варіанту. Ми розуміємо, що судова гілка влади 
незалежна, але Міністерство юстиції (в певній 
час тині), можливо, парламентарі, науковці, екс-
перти хочуть і можуть взяти участь у цій роботі. 
І це жодним чином не свідчить про зазіхання на її 
незалежність — це свідчить тільки про те, що ми 
усі зацікавлені в тому, щоб підвищити престиж, 
повагу, довіру та справедливість судочинства 
в Украї ні.

— До речі, пересічні українці багато в чому 
складають своє враження про західне пра-
восуддя на підставі серіалів, фільмів. І на 
обличчях тамтешніх переважно немолодих 
суддів написано: «досвід», «незалежність», 
«перед законом усі рівні». Тобто вони ви-
кликають довіру. Образ україн ських суддів, 
м'яко кажучи, інший…
— Я б не судила про американське судочин-

ство з фільмів. Молодість не означає відсутність 
компетенції. Досвідченість не означає, що цей 
досвід завжди гарний. Проблема полягає в тому, 
що нашим «молодим» суддям немає інколи на ко-
го рівнятися через, повторюся, неукомплектова-
ність суддівського корпусу. Судді, які працюють 

багато років, бачать, наскільки важко зараз про-
ходять усі процеси, і час то банально прий мають 
рішення піти у відставку. Украї ні слід залучати 
молодих та завзятих спеціалістів, які пройшли 
усі конкурси, комісії та атестації і хочуть викону-
вати цю дуже складну роботу, але де-факто їх не 
призначають. Діючі судді потерпають від вели-
чезного навантаження, а інших не призначають. 
Це замкнуте коло.

— Осінній політичний сезон розпочинаєть-
ся зі змін у регулюванні процедури банк-
рутства. До кінця року ринок побачить ба-
гато новацій. Про що йдеться?
— Це скоріше робочі плани, які ми визначили 

як пріоритети до кінця року, хоча й розуміємо, що 
де які з них будуть втілені у життя вже в наступ-
ному. Основні, найцікавіші з них такі.

По-перше, запуск веб- платформи з питань 
банк рутства та відновлення платоспроможно-
сті. Ми вважаємо, що це дуже важливо, адже 
такий доступ до інформа ції впливає на рейтинг 
Doing Business. Він полегшує кредиторам доступ 
до усієї належної інформа ції. Адже зараз є мо-
менти, коли вони не можуть знайти спільної 
мови, наприк лад, з арбітражним керуючим. Це 
полегшення і для самого арбітражника, який 
може в електрон ному форматі вести всі свої 
справи, мати доступ до реє стрів з однієї точки 
доступу, а також завдяки цій платформі зможе 
подавати усю необхідну звітну документацію. 
Оскільки нинішня платформа застаріла, у кож-
ного арбітражника в офісі зараз є старенький 
комп'ютер, який використовується виключно 
для подачі звітності. Зараз вже опрацьовано ТЗ 
для нового веб- порталу, тривають консультації 
з різними представниками ринку, як арбітраж-
никами, так і кредиторами, адже у кожного свої 
інтереси, що там має бути включено. Де-фак-
то запуск цієї платформи планується до квітня 
2021 р., а до кінця цього року, думаю, ми вже 
зможемо представити її бета- версію.

По-друге, 11 вересня опуб лікований наказ, 
яким ми вносимо зміни до порядку проведення 
перевірок арбітражних керуючих. Насправді 
ці зміни не є величезними чи сис темними, але 
вони досить важливі. Основними моментами 
є те, що проаналізувавши протягом року, як це 
все працює і в самому Мін'юсті, і в Дисциплінар-
ній комісії арбітражних керуючих, ми дійшли 
вис новку, що запропонований раніше механізм 
визначення місця перевірки арбітражних керу-
ючих не зовсім відповідає завантаженості те-
риторіальних відділів Мін'юсту і носить досить 
сумнівний характер щодо корупцій них складо-
вих. Тому ми вирішили, що на даний момент усі 
позапланові перевірки з приводу скарг будуть 
проводитися не за місцем, де зареє строване під-
приємство, яке перебуває, наприк лад, у процесі 
банк рутства. Місце буде визначатися Мін'юстом 
як єдиним органом управління, який бачить, 
скільки ті чи інші міжрегіо нальні управління 
мають перевірок на даний момент, яка їх за-
вантаженість, які у них штат та спроможність. 
Тобто усі бажаючі можуть розібратися, чому 
одного арбітражника відправлено у Дніпро, 
а іншого у Львів. Приклади ці очевидні, адже 
Дніпро проводить близько 100 перевірок, тоді 
як Львів — близько 10.

Окрім того, змінами передбачено, що у своє-
му акті перевірки комісія має чітко прописувати, 
чому встановлені порушення у процедурі банк-
рутства призвели до негативних наслідків для 
учасників процедури. Це дуже важливо, адже 
одним з аспектів роботи Мін'юсту у сфері банк-
рутства є унормування практики комісії з при-
тягнення арбітражних керуючих до дисциплі-
нарної відповідальності. І зокрема, цей пункт про 
причинно- наслідковий зв'язок — один з елементів 
того, щоб рішення Дисциплінарної комісії вигля-
дало більш об'єктивним та обґрунтованим для 
будь-якого сторон нього спостерігача.

По-третє, також заплановані технічні зміни 
до Кодексу з процедур банк рутства. Це законо-
проект, який зараз перебуває на розгляді в Кабі-
неті Міністрів і буде направлений у Верховну Раду.

По-четверте, наше планування роботи в рам-
ках робочої групи з питань удосконалення зако-
нодавства у сфері банк рутства при Мін'юсті. У ній 
зібрані представники ринку, народні депутати, 
банкіри, валютні вкладники, арбітражні керу-
ючі, судді. Вже визначено робочий план, згідно 
з яким саме Мін'юст найбільше зацікавлений 
у розробці плану виходу з мораторію державних 
підприємств. І це дуже важливий аспект. Звичай-
но, тут ми будемо активно спів працювати з Мі-

ністерством економіки. Також ми хочемо роз-
робити спрощені провадження для підприємств 
з нульовим балансом.

По-п'яте, запускаємо робочу групу з розробки 
професій них стандартів для арбітражних керую-
чих, де дуже важлива роль буде у Націо нальної 
асоціації арбітражних керуючих. На наше пере-
конання, саме визначення стандартів доз волить 
розроб ляти якісні програми підвище ння кваліфі-
кації, методичні рекомендації та певні стандарти 
тих чи інших дій на якихось етапах процедури: 
банк рутства, відновлення платоспроможності, 
розпорядження май ном. Плюс це дасть можли-
вість самим арбітражним керуючим розуміти, 
чи впораються вони з великими підприємства-
ми (з величезною кількістю приміщень по всій 
Украї ні, інколи грифами «таємно» і таке інше). 
Зрозуміло, що арбітражний керуючий з невели-
ким досвідом навряд чи «потягне» таку справу. 
Тобто усі ці стандарти запроваджуються для того, 
щоб якнайкраще і найефективніше здійс нювати 
ці процедури для конкретних підприємств.
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позасудовому порядку
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— Багато нарікань є щодо дотримання ар-
бітражними керуючими етичних норм….
— Так, але питання, пов'язані з дотриман-

ням арбітражними керуючими Кодексу та етич-
них норм, повністю покладені на Націо нальну 
асоціацію арбітражних керуючих Украї ни. Тож 
коли до нас доходять скарги, пов'язані з пору-
шеннями етики арбітражниками, ми направ-
ляємо їх до СРО. На самого арбітражника ми 
можемо впливати тільки у тому випадку, як-
що він або вона порушили закон, що призве-
ло до негативних наслідків для підприємств 
або людей.

— В Украї ні запущено процес демонополі-
зації ринку продажу арештованого май на. 
Це потужний крок. Яке значення це має 
для суспільства загалом та для бізнесу 
зокрема?
— Це має велике значення. Насамперед, 

стратегічне. Демонополізація збільшила кон-
куренцію, що, у свою чергу, призвело до збіль-

шення ціни за лот, а це, зрештою, приводить до 
збільшення кош тів, які можуть повернутись до 
кредиторів. Демонополізація — це оздоровлен-
ня ринку, відновлення довіри людей, щодо яких 
не були виконані певні зобо в'язання, і ознака 
того, що в Украї ні все ж можна жити по закону.

Запуск цього процесу тривав так довго (ли-
ше моя перша та остання зустріч з цієї тема-
тики, хоча я до самого процесу не була особ-
ливо підключена, відбулася рік тому, у вересні 
2019 р.) тому, що велика кількість фахівців 
працювали, щоб все ж вийти на цей резуль-
тат. Зараз головним зав данням є техніка, щоб 
Openmarket СЕТАМ міг ефективно працювати 
з ProZorro, але оскільки наказ підписано, і во-
но буде вирішене.

— Але ж диявол може ховатися 
у дрібницях…
— Якщо стейкхолдери домоглися, щоб цей 

наказ був усе ж підписаний, впевнена, що і тех-
нічні зав дання будуть вирішені якнайшвидше.

— Які найбільші перемоги Мін'юсту за ос-
танні півроку, що вже показали результати 
та стали справді корисні людям?
— Про розробку певних законо проектів го-

ворити не буду, оскільки наша команда по-
дібними категоріями не мислить. Нас більше 
цікавить те, що вже можна, так би мовити, по-
мацати руками.

Завдяки запровадженню платних камер 
у СІЗО ми заробили понад 700 тис. грн, що доз-
волило відремонтувати знач ну кількість примі-
щень, у яких люди перебувають на загальних 
підставах. Цей проєкт багато обговорювали, 

навіть сміялися, але результат, на мою думку, 
говорить сам за себе. Я взагалі вважаю, що Де-
нис Малюська — єдиний Міністр юстиції за всі 
часи незалежності Украї ни, який дійсно пере-
ймається пенітенціарною тематикою і реально 
її змінює на краще.

До речі, ще одним досягненням я вважала б те, 
що завдяки адміністративним заходам у закла-
дах пенітенціарної сис теми не було поширення 
коронавірусної інфекції. Як бачимо, це вдало-
ся. Принаймні, ми не чуємо, що тюрми чи СІЗО 
стали розплідником коронавірусу. Об'єктивно 
це перемога.

Також за цей час було утворено Комісію з пи-
тань виконання рішень ЄСПЛ та завдяки роботі 
уряду Комітет міністрів Ради Європи припинив 
нагляд за виконанням 30 рішень у справах про-
ти Украї ни. Нагадаю, раніше нас досить час то 
звинувачували в тому, що ми не виконували 
рішення ЄСПЛ.

Також Мін'юстом розширено перелік судових 
експертиз, які можуть проводити приватні екс-
перти. І це не стільки про конкуренцію на ринку, 
скільки про справедливе судочинство. Візьмемо, 
наприк лад, справу Павла Шеремета. Основний 
аргумент сторони захисту полягає в тому, що 
вона не задоволена проведеною експертизою, 
бо вважає її упередженою. Адвокати по інших 
справах також час то говорять, що експертизу не 
можуть проводити інститути, наприк лад, при 
МВС або Мін'юсті. Мовляв, вони є зацікавлени-
ми сторонами. Добре, ми в рамках наших повно-
важень розширили перелік експертиз, які нада-
ють більше можливостей реалізувати свої права 
і стороні захисту та іншим сторонам не лише 
у кримінальному процесі. У нас немає жодного 
бажання бути монополістом і чути закиди, що 
ми якимось чином можемо на все це впливати.

Ще однією перемогою я б назвала роботу 
органів Державної виконавчої служби. Суми, 
які вони стягують, збільшились і перевищують 
минулорічні показники. За півроку це більше 
10 млрд грн. Це, насамперед, аліменти та за-
робітна плата. До речі, можу сказати, що якщо 

Валерія КОЛОМІЄЦЬ, заступник Міністра юстиції Украї ни
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судочинство

Політика у фокусі права



722 вересня 2020 р., №18 (724)Юридична Газета

у коментарях на наших соціальних сторінках 
раніше найбільше скаржились батьки, які не-
доотримували аліменти, то зараз їх, як на мене, 
поменшало.

Відзначу і ЄДР. Те, що не могли зробити про-
тягом років, ми запустили буквально протя-
гом трьох діб. Але все одно нам у коментарях 
пишуть щось на кшталт «ґудзик у вас не там», 
«колір не той». Дивитися на це і боляче, і сміш-
но. Насправді ми все це ще, так би мовити, 
«допилюємо», адже могли закрити реєстр на 
довший час. Але він є, він працює, і будь- хто 
може отримати повний набір інформа ції. Так, 
певні нюанси «вилазять», але ми працюємо 
і усуваємо недоліки.

— Ви справді так переймаєтесь «лайками- 
дизлайками» у соцмережах?
— Усі посадовці переймаються. Не вірте тим, 

хто каже, що їм це байдуже. Ти щиро щось 
робиш, вболіваєш за свою роботу, згадуєш, 
скільки часу, нервів витратив, скільки дове-
лося докласти зусиль, провести переговорів 
з представниками різних відомств, народни-
ми депутатами, експертами, представниками 
громадськості, бізнесу… Потім треба десь «по-
літичну волю» шукати і боротися з «голосів не 
буде у ВРУ», «не на часі», «давайте почекаємо». 
А коли виконав увесь цей величезний обсяг ро-
боти, тобі хтось обов'язково за «ґудзик» дорікне.

— Це не демотивує?
— Ні, ми вже навчилися: якщо протягом тиж-

ня після зробленого (нехай ніхто і не похвалить) 
критика переключається на щось інше, значить, 
результат є, і можна рухатись далі. Насправді 
я розумію суспільство. Воно, по-перше, й так 
перебуває у посттравматичному стані (і не тіль-
ки через карантин) і не може бути позитивно 
налаштоване. А по-друге, як би нам це подо-
балося чи ні, але ми перебуваємо на пуб лічній 
службі у людей, і яким способом вони можуть 
до нас достукатись, так це і роб лять.

— Процес цифровізації сервісів безоплат-
ної правової допомоги (БПД) також можна 
віднести до перемог Мін'юсту?
— Так. Доступ до БПД розширено за допомо-

гою мобільного додатку. Тепер «кноп ка» право-
вої допомоги може бути у кожного в смартфоні. 
Одним дотиком можна отримати консультацію, 
правову підтримку. Але роботи саме у цьому 
напрямку ще вистачає, у Кабміні знаходяться 
відповідні правові акти. До речі, те, що мобіль-
ний додаток працює, нам на одній з робочих 
зустрічей продемонстрував перший заступник 
голови Верховної Ради Украї ни Руслан Стефан-
чук — оскільки на його смартфоні є «кноп ка 
БПД». Це було дуже приємно.

— А як щодо якості цієї правової допо-
моги?
— Ми постій но працюємо над її покращен-

ням. Так, майже 80% з усіх наших правничих 
послуг надають саме юристи, котрі працюють 
у сис темі БПД. Ще раніше ми ввели сис тему ре-
цензування роботи наших юристів під назвою 
peer review. Вона доз воляє не лише відслідко-
вувати рівень компетенції наших працівників, 
але й виявляти потреби у їхньому на вчанні, 
підвище нні кваліфікації та необхідність мен-
торства. Але також ми чудово розуміємо, що 
найважливішою мотива цією є гідний рівень 
оплати праці, а в юристів БПД він на сьогодні 
ледь не найменший з усіх подібних працівни-
ків у держсекторі. Тому зараз на погодженні 
в центральних органах виконавчої влади є по-
станова, якою ми пропонуємо збільшити окла-
ди юристів БПД.

— Про які суми йдеться?
— У бюро безоплатної правової допомоги 

юрист може взагалі отримувати виключно «міні-
малку», але 4–6 тис. грн можна заробити за раху-
нок неукомплектованості. Тобто, наприк лад, ми 
можемо взяти 100 юристів, а беремо лише 50 са-
ме для того, щоб вони отримували більш- менш 
пристой ну зар платню. Звичай но, в таких умовах 
існує і плинність кадрів. Люди приходять, ми їх 
вчимо, а згодом вони йдуть на більші зар плати. 
Що це означає? Це означає, що єдина сис тема, яка 
за рахунок державних кош тів надає будь-якій лю-

дині доступ до правосуддя та захисту своїх прав, 
на сьогодні позбавлена належного фінансування, 
достатньої кількості кадрів і при цьому не може 
втрачати у якості надання своїх послуг. Мінфін 
і Мінекономіки зрозуміли, що ситуація дійсно ка-
тастрофічна, почули нас, але, як свідчить проєкт 
державного бюджету, не до кінця. Є підтримка 
і народних депутатів, тож на сьогодні будемо пра-
цювати більше в цьому питанні уже з парламен-
том. Якість надання БПД має бути мотивованою. 
І не тільки тренінгами, а й грошима. Сподіваюсь, 
що цю проб лему, яка існує вже давно, ми нарешті 
вирішимо, і це ніяким чином не вплине на якість 
доступу людей до правосуддя.

— Питання в контексті ратифікації Рим-
ського статуту. Представник МКС Факісо 
Мочочоко заявив, що необхідно встано-
вити, чи робить уряд Украї ни все для того, 
щоб розслідувати військові злочини. Тіль-
ки у випадку, якщо Украї на не може чи не 
хоче розслідувати їх, до справи береться 
МКС. Уряд не може чи не хоче зай матися 
цими справами?
— В Украї ні багато хто ставиться до ратифі-

кації Римського статуту, як до чогось неймовір-
ного, фантастичного та небезпечного. Механізм 
тут такий: мають бути внесені зміни до КК та 
КПК, які гармонізують наше законодавство до 
норм міжнародного гуманітарного права (МГП). 
Так, у нас є поняття «військовий злочин», але 
коли ми кажемо, що в Украї ні фак тично відбува-
ється вій на, то є й інші складові цього поняття. 
Тобто це не той розділ КК, який є зараз. Украї-
на зобо в'язалась ратифікувати Римський статут 
(нагадаю, це передбачено Угодою про асоціацію 
з ЄС), тобто має гармонізувати своє законодав-
ство з міжнародним гуманітарним правом. Це 
потрібно для кримінального переслідування і по-
карання людей, які вчиняли військові злочини. 
Якщо ми з тих чи інших причин не можемо цьо-
го зробити, тоді вже включається Міжнародний 
кримінальний суд. Саме це, гадаю, і мав на увазі 
представник МКС.

Зараз відповідний законо проект перебуває на 
розгляді у Верховній Раді. Сам Римський статут 
надіслано до Офісу Президента. Питання про 
його ратифікацію я б зараз взагалі не ставила, 
тому що раніше слід провести його широке об-
говорення на рівні парламенту, громадськос-
ті, усіх зацікавлених осіб. Адже де яким людям 
(наприк лад, добровольцям) вклали в голови, що 
їх будуть переслідувати. Тобто зав дання, яке сто-

їть перед нами, — не просто передати документ 
до ОП, а провести певну адвокацій ну роботу. 
Я, наприк лад, вже мала зустріч з де якими заці-
кавленими громадськими організаціями, проте 
думаю, що до місцевих виборів ця тематика не 
буде актуальною. Адже це велика розмова, на яку 
у народних депутатів зараз просто немає часу.

Зауважу, що ратифікація Римського статуту 
чи інших документів — це не фактор «зовніш-
нього управління», як дехто вважає. І це не тому, 
що ми підписали Угоду про асоціацію та інші до-
говори, а тому, що це потрібно саме україн цям, 
аби вони мали той же повний комплекс соці-
альних, юридичних та інших прав, який мають 
громадяни інших євро пейських країн. І саме 
така й має бути риторика у цьому та інших чут-
ливих питаннях.

— У складі комісії при Президентові Украї-
ни у питаннях помилування Ви заявили, що 
разом з командою напрацювали комплекс 
сис темних змін до механізму помилування. 
Що це за комплекс і чому, на Вашу думку, 
він потребує саме сис темного оновлення?
— Насправді нічого революцій ного ми не за-

пропонували, хоча бажання таке було. Зайшли 
з більш прий нятними на даний час пропозиці-
ями, які вже погодили відповідні органи. До то-
го ж, Міністр юстиції подав до Кабміну законо-
проект, який приводить у відповідність ряд 
законо проектів щодо прав людини, у т. ч. тих, 
що стосуються питань утримання осіб в уста-
новах виконання покарань, а також прав осіб, 
яких ув'язнено довічно, що стосуються строків 
перегляду вироку та інших моментів.

Щодо проб лем і відповідних пропозицій ко-
місії, то ми побачили наступне. По-перше, нере-
гулярність засідань комісії. Нас можуть збирати 
час від часу і вручати відразу сотню справ. Ми 
розуміємо, що це не зовсім вірно і об'єктивно 
щодо тих осіб, які подалися на помилування. 
Краще вивчати 30–50 справ раз на два місяці, 
ніж так, як це проходить зараз… По-друге, ми 
не знаємо, чи були наші рекомендації щодо по-
милування сприй няті позитивно чи негативно 
в Офісі Президента. Це важливо, адже готуючи 
рекомендації, ми їздимо до засуджених, спіл-
куємось з ними, вивчаємо матеріали, слухаємо 
представників засуджених або, нав паки, потер-
пілої сторони, які проти клопотання. Тому дуже 
важливо розуміти результат не тільки нам, а й за-
судженим. По-третє, ми рекомендували надати 
можливість засудженим брати участь у засіданні 
комісії в режимі відео конференції. Це заощаджує 
час, кош ти і, головне, дає можливість сформу-
вати об'єктивну думку у всіх членів комісії, а не 
тільки тих, хто зміг доїхати до засудженого. Є ще 
де які рекомендації, які надіслані до Офісу Пре-
зидента. Чекаємо результат.

— Як справи у Тори? (у червні Валерія при-
дбала пса, якого раніше виставили на про-
даж на Openmarket CETAM — Ред.).
— Брехати не буду: ще не поїхала і не забрала. 

Використовувати адмінресурс і змушувати ДВС 
відбирати її вважаю неможливим. Планую най-
ближчим часом поїхати в цей регіон, та поки не 
хочу загадувати, коли. Тим більше, що власник 
Тори намагається її десь переховати. Насправді 
ми вже визначили, де вона буде проживати — це 
кінологічна служба при наших установах вико-
нання покарань. Я вже бачила фото. Не знала, 
до речі, що наші собачки так гарно живуть! Тому 
коли я, нарешті, до Тори доберуся, про це будуть 
знати всі! 

Розмову вів Костянтин НІКОЛАЄВ, 
редактор «Юридичної Газети»

Якість надання БПД 
має бути мотивованою. 
І не тільки тренінгами, 
а й грошима

Політика у фокусі права
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— Юрію, що обумовило трансформацію 
послуг у сфері взаємодії з державними 
органами в окрему практику?
— Вже понад 10 років команда ADER HABER бе-

ре активну участь у впровадженні законодав чих 
реформ та працює над удосконаленням існуючого 
законодавства Украї ни. Наші юристи регуляр-
но входять до складу робочих груп з підготовки 
нормативно- правових актів та проєктів законів. 
Наприк лад, наразі наші спеціалісти задіяні у роз-
робці нового Трудового кодексу, а також разом із 
законодавцями працюють над законо проектами 
щодо удосконалення примусового виконання су-
дових рішень і рішень інших органів.

Розробка проєктів нормативно- правових актів 
та їх подальше просування в органах законодав-
чої та виконавчої влади вимагають якісної та 
всебічної правової експертизи, що включає як 
досвід у сфері прий няття державних і політич-
них рішень, так і глибокий аналіз законодавства. 
Сьогодні у державних органах не вистачає ком-
петентних юристів, а наша команда вже зареко-
мендувала себе як професій ний партнер держави, 
тому ми й вирішили створити окрему практику 
з GR-послуг.

Члени нашої команди GR мають знач ний дос-
від роботи як у приватній практиці, так і на дер-
жавній службі. А професіо налізм та відкритість 
комунікацій наших спеціалістів доз воляють ефек-
тивно вирішувати задачі клієнтів.

Закріп лення GR як окремої практики було 
стратегічним рішенням партнерів компанії.

— Юрію, чи збільшився попит на GR-послу-
ги за останні кілька років?
— Так, звичай но. Суттєво. На мою думку, це 

сталося з декількох причин. Поясню. Завдання біз-
несу — налагоджувати виробництво, створювати 
робочі місця, отримувати дохід. Бізнес не може 
цілими днями сидіти біля парламенту або кабі-
нетів чиновників, але ініціативи Верховної Ради 
і профільних міністерств на нього дуже вплива-
ють, тому необхідність у зрозумілій і закон ній 
процедурі комунікацій виникла сама собою.

GR-менеджмент у нашій країні з кожним днем 
набуває обрисів цивілізованої взаємодії між біз-
несом, суспільством і державою. Утворюються 
нові фірми та об'єднання, які прагнуть професій-
но зай матися лобіюванням. Люди вже не бояться 
звертатися за допомогою до GR-фахівців і розумі-
ють, що це легальна, прозора та закон на послуга.

Для Украї ни GR — це океан можливостей і затре-
буваний бізнесом виклик на найближчі 10 років. 
Ми маємо вже сьогодні навчати цим технологіям 
молодих спеціалістів, щоб завтра мати результат.

— Чи змінилося ставлення суспільства до 
GR? Чи його все ще ототожнюють з лобіз-
мом?
— Як я вже говорив, Украї на пройшла той ру-

бікон, коли GR-послуги вважали лобізмом або 
чимось за межами правового поля. Сьогодні оче-
видно, що бізнес гостро потребує оперативного 
інформування про зміни, які відбуваються у за-
конодавстві, причому вкрай бажано, щоб така 
інформа ція надходила до нього ще до того, як ці 
зміни відбудуться. І наші клієнти активно звер-
таються по допомогу, коли стикаються з проб-
лемами у комунікації з державними органами.

Сучасний GR не має нічого спільного з лобіз-
мом, який традиційно вважається корупційним: 
купівлею- продажем політичного впливу та вирі-
шенням проб лем за гроші. Завдання GR полягає 
у встановленні прозорого і чесного діалогу між 
бізнесом і державою. Це більше про менеджмент 
та налагодження комунікацій.

Упевнений, що з часом питання розмежування 
GR і лобізму буде врегульовано у законодавстві. 
Законопроект, який вже багато років знаходить-
ся в парламенті, рано чи пізно буде прий нятий, 
ми поставимо крапку в дискусіях, що таке GR, 
а що таке лобізм, і тоді більш явним стане, що 
таке корупція.

— Як державні органи реагують на бажан-
ня компаній просувати свої інтереси таким 
чином? Чи відчувається супротив?
— Дійсно, не всі державні структури сьогодні 

готові до відкритого прий няття того, що юридич-
ні компанії зараз зай маються GR-послугами. Те, 
що ще вчора піддавалося сумніву, сьогодні фіксу-
ється в договорах між юристами та бізнесом для 
представництва інтересів у державних органах.

Хочу повернутися до того, що мова йде про 
нормальну, природну еволюцію і прий няття то-
го, що в усьому світі вже працює багато років. 
Для нас буде корисним звернутися до позитив-
ного досвіду інших країн, у яких такі послуги 
законодав чо врегульовані вже давно. Тому і дер-
жаву ми розглядаємо як контр агента, як провід-
ного стейкхолдера політичного та економічного 
розвитку країни, у якого також є свої інтереси. 
Юридичні, аналітичні, комунікацій ні, експертні 
та інші ресурси нашої компанії можуть бути об'єд-
нані в різні конфігурації для роботи по проєктах, 
замовником яких виступає держава.

— З якого моменту компанії варто задумати-
ся над тим, щоб звернутися до GR-фахівця?
— Напевне, в той момент, коли проб лема вихо-

дить за рамки одиничного бізнесу і ви бачите, що 

рішення необхідне не тільки для вашої компанії, 
але допоможе вирішити й стратегічні завдання 
групи компаній чи навіть цілої галузі. Це точна 
ознака того, що час звертатися за GR-послугами 
до сильної юридичної фірми.

Ще зазначу такі важливі випадки, коли ком-
панії може знадобитися допомога GR-фахівця:

• діяльність компанії постій но залежить від 
рішень конт ролю ючих органів;

• компанія використовує в своїй роботі ре-
сурси, які належать державі: воду, надра, землю 
тощо;

• підприємство бере участь у тендерах та є по-
стачальником продукції або послуг для держав-
них установ;

• специфіка роботи компанії пов'язана з квота-
ми, які конт ролюють державні органи.

— GR — це одна з можливостей захисту 
і просування своїх інтересів чи вже необ-
хідність в україн ських реаліях?
— Потреба у GR є завжди, оскільки, максимум: 

парламентарії можуть заборонити ваш вид діяль-
ності, мінімум: головний біль у міського голови 
поставить хрест на автопробігу під вашою тор-
говою маркою. Між цими край нощами є багато 
ситуацій, у яких бізнесу знадобляться офіцій не 
схвалення або невтручання влади. Це стосується 
як великих корпорацій, так і маленьких кав'ярень 
біля будинку. Тому сьогодні GR — це необхід-
ність. Це закон на можливість вирішувати зав-
дання бізнесу, його розвитку та захисту. І наша 
команда знає, як правильно побудувати комуні-
кацію між владою і бізнесом, щоб мінімізувати 
ризики негативного втручання держави в сферу 
приватного сектора.

— З чого складається правова підтримка у GR?
— Правова підтримка, перш за все, залежить 

від грамотної стратегії GR-команди. З досвіду 
роботи наших фахівців ми виявили для себе най-
більш успішну формулу реалізації зав дань у сфе-
рі відносин з органами влади. У загальних ри-
сах — це інтеграція прагнень клієнта і профільних 
стейк холдерів у владі. Просування інтересів клі-
єнтів у нашому розумінні не зводиться до прямо-
го і наполегливого лобізму. Дуже час то мова йде 
про те, що необхідно схилити на свій бік людей 
різних точок зору або згенерувати нову думку, 
яка, врешті- решт, приведе до необхідних змін 
у правовому полі. Тож спираючись на синтез дер-
жавних і клієнтських інтересів, ми демонструємо 
важливість того чи іншого проєкту для суспіль-
ства, влади і бізнесу і показуємо, які проб леми 
при реалізації цього проєкту будуть вирішені.

  Інтерв'ю

Чи можна прожити без закону про лобізм? Можна. Але як визначити, 
де закінчується цивілізована і починається нецивілізована діяльність 
юристів у відносинах з органами влади? В юридичній компанії ADER HABER 
вже багато років діє окрема практика GR. Її керуючий партнер Юрій ПЕТРЕНКО 
як ніхто інший знає, що таке професій ний лобізм і як зберегти бездоганну 
репутацію юридичній компанії, яка зай мається GR-менеджментом

«І неможливе для клієнта можна 
робити відкрито і закон но»

GR
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Для прик ладу, наш GR-фахівець може зверну-
тися в органи влади з ідеєю зменшити податок 
на виробництво якогось продукту, тому що він 
є стратегічно важливим для країни, або для того, 
щоб збільшити його виробництво і споживання і, 
як наслідок, поліпшити економіку в цілому.

Хочу зазначити, що ми діє мо виключно в рам-
ках правового поля. Від класичних юридичних 
фірм нашу GR-практику відрізняє широкий вибір 
інструментарію для вирішення правових проб-
лем, що включає і Public Relations, і репутацій ний 
менеджмент.

— Можете поділитися цікавими кейсами?
— Враховуючи специфіку послуги, навряд чи 

зможу в деталях розповісти про всі наші справи. 
Але можу сказати, що нам подобається знаходити 
нестандартні рішення. І коли в результаті звер-
нення клієнта парламент прий має закон, який 
регулює відносини всієї галузі, для нас це великий 
успіх. Бо це не тільки результат нашої роботи — це 
наш внесок у розвиток економіки країни, певний 
захист не тільки для наших клієнтів, але й інших 
компаній галузі.

Нещодавно відбулися суттєві зміни в законо-
давстві у сфері оподаткування, внаслідок яких 
один з наших клієнтів міг зазнати великої шкоди 
для свого бізнесу. Нам вдалося переконати зако-
нодавців у тому, що час тина цих змін не відпові-
дають інтересам україн ського товаровиробника. 
Драконівські поправки були відхилені, і завдяки 
цьому ми зберегли знач ну кількість робочих місць.

— Від ідеї до реалізації — скільки часу та 
ресурсів потрібно для успішної реалізації 
GR-проєкту?
— Все залежить від того, про який саме проєкт 

йде мова. Щоб отримати необхідну відповідь від 
одного з компетентних органів державної влади, 
треба від тижня до місяця залежно від того, як 
швидко буде прий нята клієнтом стратегія, роз-
роблена нами для досягнення необхідного резуль-
тату. Якщо мова йде про зміни цілої галузі, досяг-
нення результату може зай няти і кілька місяців. 
Як правило, вже у стратегії, яку ми розроб ляємо 
для вирішення питання, ми вказуємо строк, який 
у більшості випадків виконуємо.

— Яку роль у GR відіграє політика?
— Звичай но, політика в нашій країні впливає 

на все. Тому ми завжди прагнемо спочатку нада-
ти клієнту аналітику політичної ситуації в країні, 
пояснити, які політичні процеси будуть впливати 
на досягнення результату і вирішення проб леми. 
Також дуже важливо, наскільки якісно ви зможе-
те донести політикам інформа цію про користь 
підтримки вашого питання. Дуже час то політич-
ний популізм руй нує проєкти, в яких може бути 
явна вигода для економіки країни та створення 
робочих місць.

Ще один важливий момент. Поки що в Украї ні 
методи роботи влади є закритими і непрозори-
ми, «достукатися» до чиновників людині «з вули-
ці» практично неможливо, тому важлива умова 
успішної GR-активності для юридичної компанії 
полягає у наполегливості й компетентності спеці-
алістів. Загалом GR — це робота в умовах постій-
них су спільно- політичних змін.

— GR в Украї ні: які інструменти працюють, 
а які ні?
— Серйозний ринок GR-послуг тільки форму-

ється, і поки що у всіх компаній різний підхід до 
вирішення зав дань, які ставить перед ними клієнт. 
Думаю, основні інструменти, які сьогодні працю-
ють у наданні GR-послуг — це знання галузей, ро-
зуміння потреб і проб лем бізнесу, тісна комунікація 
з державними органами, налагодження постій них 
контактів, аналіз ситуації та прог нозування.

У довгостроковій перспективі ті фахівці, які роб-
лять ставку на вирішення питань за межами пра-
вового поля, програють, тому GR-послуги мають 
бути максимально чесними та прозорими для того, 
щоб не було сумнівів у порядності GR-фахівця. Ду-
же важливо, щоб ті, хто зай мається цією практи-
кою, відчували межу між улюбленим у нашій країні 
«вирішенням питання» і GR-послугами, адже саме 
темна сторона призводить до репутацій них втрат.

— Практика GR на юридичному ринку: 
головні тренди 2020 р.
— GR-послуги стали популярними, і це дуже 

хороша тенденція. Бізнес все час тіше вирішує 

проб леми за допомогою професій них спеці-
алістів у закон ний спосіб, тим самим очищу-
ючи країну від корупції. Адже GR — це мож-
ливість показати, що бізнес може захищати 
свої інтереси в закон ному полі, не приховуючи 
цього. І немає необхідності в підкупі чиновни-
ків і незакон них діях, коли є легальний спосіб 
працювати, спираючись на юридичні компанії 
з багаторічною бездоганною репута цією. 

Підготувала Дарина СИДОРЕНКО,
редактор «Юридичної Газети»

GR



10 22 вересня 2020 р., №18 (724)     Юридична Газета

  Інтерв'ю

Компанія ID Legal Group 
позиціонує себе на ринку 
як податковий бутік 
з акцентом на комплекс ний 
захист бізнесу. Наступного 
року компанія святкуватиме 
5-річний ювілей, але вже 
сьогодні її засновники 
та команда мають чим 
пишатися. Ми поспілкувалися 
з партнеркою ID Legal Group 
Анною ІГНАТЕНКО, яка має 
20-річний досвід роботи 
у сфері оподаткування, 
час тина якого — робота 
в податкових органах. 
Юристка розповіла 
про тенденції розвитку 
практики та потреби клієнтів 
у нових реаліях, варті уваги 
законодав чі зміни, ініціативи 
must для бізнесу, а також 
про підходи до роботи 
й приводи пишатись

Податкове / Митне право

«Ми досконало знаємо, як працює сис тема 
податкових органів, можемо передбачити 
їхні кроки та вибудовувати контрзаходи»
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— Анно, як постраждала (чи, можливо, ви-
грала) практика податкового права внас-
лідок локдауну?
— Виходячи з досвіду ID Legal Group, практика 

податкового права скоріше транс формувалась за 
напрямками кейсів. Наприк лад, зменшився попит 
на послугу супроводження податкових перевірок, 
оскільки був введений відповідний мораторій, 
але актуальність нашої унікальної послуги по 
проведенню податкового експрес- аудиту, ме-
тою якого є виявлення та максимальне усунен-
ня податкових ризиків під час перевірок, знач-
но підвищилась. Клієнти, які були включені до 
націо нального плану документальних перевірок 
ДПСУ, користуються часом мораторію з користю 
і спокій но та впевнено готуються до перевірок, 
щоб пройти їх з мінімальними і зрозумілими для 
себе ризиками. Коли розумієш шлях з тереном, 
легше його проходити.

Збільшилась кількість кейсів, пов'язаних з бло-
куванням податкових накладних, але це пов'яза-
но не з локдауном чи змінами в законодавстві, 
а з активізаціэю податкової політки в напрямку 
боротьби з тіньовими схемами ПДВ. «Ліс руба-
ють — тріски летять». Так і в цьому випадку. Ве-
лике коло звернень до нас — це постраждалі під 
час цієї боротьби «білі» підприємства, адже сис-
тема СМКОР (сис тема моніторингу відповідності 
податкових накладних (ПН)/розрахунків коригу-
вання (РК) критеріям оцінювання ступеню ризи-
ків — прим. ред.) недосконала. Мабуть, нічого 
страшного немає. Все просто: заблокували або 
віднесли до ризикових — подай пакет документів, 
поясни та підтвердь. Але це час, нерви, зупинена 
робота підприємства. Та й не всі підприємства 
переживуть зупинку діяльності на фоні глобаль-
ного локдауну. Тож якість впливає на час, який 
кош тує дуже дорого. Тому локдаун приніс нам 
транс форма цію з розширенням де яких вузьких 
напрямків у податковій практиці.

У подальшому бачу зрос тання попиту на наші 
послуги. У першу чергу це пов'язано з тією «ді-
рою», що формується в бюджеті, і потребою її опе-
ративно закривати. А шлях наповнення бюджету 
тільки один — збільшення збору податків. Як це 
зробити? Звісно, це боротьба зі схемами, якісне 
та своє часне адміністрування та поступове зняття 
мораторію на перевірки. Дивлячись на законодав-
чі ініціативи та практичні дії виконавчої влади на 
місцях, я все більше переконуюся, що практика 
податкового права буде активно зрос тати.

— Як реагували та які рішення прий мали 
клієнти?
— У період жорсткого локдауну ми намага-

лися бути максимально гнучкими у стосунках 
з постій ними клієнтами, розуміючи сфери їх-
ньої діяльності, а також фінансовий стан. На 
кого з клієнтів у більшій, а на кого у меншій мірі 
вплинула дана ситуація — ми або пропонува-
ли часткові канікули, або зменшували вартість 
послуг, пропонували тимчасові індивідуальні 
пропозиції. Клієнтам було приємно, що не вони 
виходять з проханнями, а ми пропонуємо зручні 
та фінансово цікаві умови.

Результат: ми зберегли наше коло постій них 
клієнтів та розширили вузькі практики. А голов-
не, разом пройдений шлях та підтримка в скрут-
ний час — це більш вагомо, ніж сума профіту 
зараз, у разі, якщо компанія стратегічно планує 
розвиватися.

— З якими запитами зараз звертаються 
найчас тіше?
— Як я вже відзначала, це блокування податко-

вих накладних, а також віднесення платників до 
«ризикових» й оскарження цієї дії як в адміністра-
тивному, так і в судовому порядку. Це найактуаль-
ніший кейс за кількістю звернень до ID Legal Group.

Це дуже креативний напрямок з боку як по-
даткової, так і захисту, він дає певні можливості 
різнобічно практикуватися. Причини дуже про-
сті: з одного боку — це неодно знач но зрозумі-
лі причини блокування податкової накладної, 
суперечні норми ПКМУ №1165, різноманітна 
адміністративна та судова практика, з іншо-
го — найцікавішим є те, що якщо тебе розбло-
кували або вивели з переліку ризикових, це не 
означає та не гарантує, що завтра це не повто-
риться, на жаль.

Зросла кількість звернень із супроводу по-
датковими аудиторами фак тичних перевірок, у 
переважній більшості пов'язаних з акцизними 
питаннями. Активізувалася податкова міліція за 
кількістю надрукованих повісток з викликами на 
допит та санк ціонованих ухвал з тимчасового до-
ступу до первинних документів. Особливо напо-
леглива податкова міліція останнім часом щодо 
операцій, пов'язаних з газом, сільгосппродук цією, 
акцизною групою товарів. Наші податкові адво-
кати задіяні практично цілодобово.

Також збільшилася кількість звернень, пов'я-
заних з трудовим законодавством. Це відносини 
між роботодавцем і працівником, що є прямим 
наслідком локдауну, а також пов'язано з активіза-
цією з 1 вересня перевірок щодо виявлення не 
оформлених працівників.

— Як оціните законодав че забезпечення сфе-
ри податків сьогодні? Які зміни, прий няті 
у 2020 р., заслуговують особ ливої уваги?
— У поточному році влада продукує зміни до 

податкового законодавства у звичному для се-
бе турборежимі. Не встиг бізнес оговтатись та 
почати усвідомлювати зміни, внесені Законом 
№466 щодо усунення неточностей та неузгодже-
ностей, який набрав чинності 23.05.2020 р., як 
у липні отримав Закон №786 від 14.07.2020 р. 
щодо спрощення роботи, а вже 14 вересня КМУ 
затвердив проєкт Закону щодо покращення умов 
бізнесу. Усі згадані нормативні акти та проєкт 
вносять досить суттєві зміни в правила гри, 
що, звісно, не додає нашій країні інвестицій ної 
привабливості, бо найчас тіше за декількома 
позитивними змінами ховається цілий букет 
адміністративних, які посилюють фіскальний 
конт роль.

Щодо найбільш революцій ного ЗУ №466. Ос-
новними його зав даннями були імплементація 
чергових кроків BEPS та виконання взятих на 
себе урядових зобо в'язань щодо міжнародного 
оподаткування. Так, цим законом введено три-
рівневу документацію з транс фертного ціноутво-
рення для транснаціо нальних корпорацій, що, 
безумовно, сприятиме прозорості в міжнародно-
му оподаткуванні та справедливій сплаті подат-
ків у юрисдикціях генерування доходів. Досить 
тривалий час запуску цього процесу сприятиме 
тому, що бізнес встигне належним чином підго-
туватись до нової форми звітності та убезпечити 
себе від мільйон них штрафів за невиконання 
законодав чих вимог.

Наступним досить жорстким фіскальним кро-
ком стало внесення змін щодо оподаткування 
представництв, за якими ліквідовується спро-
щена схема оподаткування з коефіцієнтом 0,7, 
а всі комерцій ні представництва з 2020 р. мають 
визначати свій оподатковуваний прибуток від-
повідно до принципу витягнутої руки. Вказана 
норма спричинить суттєві витрати для пред-
ставництв та, ймовірно, сприятиме частковому 
відтоку їх з ринку Украї ни.

Крім того, ЗУ №466 дискримінацій но розши-
рив податкові різниці, ввівши обов'язок 30% ко-
ригування не лише витрат від низькоподаткових 
та нерезидентів зі специфічною організацій ною 
формою, але й для доходів на користь таких 
нерезидентів у бік їх збільшення. Платник по-

датків може не робити такі коригування, якщо 
складатиме документацію з ТЦУ за вимогами 
ст. 39 ПКУ, але це, знову ж таки, його додаткові 
витрати та обмеження.

Ну і, звісно, неможливо не згадати про КІК — 
головну тему всіх конференцій та круглих столів 
літа- осені 2020 р. за тематикою оподаткування. 
З одного боку, це логічний крок, якого рано чи пі-
зно варто було очікувати в межах реалізації плану 
BEPS, але націо нальна специфіка все ж наклала 
свій відбиток: і занадто малий вартісний крите-
рій для визначення КІКа, і відсутність більш ло-
яльного перехідного періоду, і неспіврозмірність 
штрафів за потенцій ні порушення.

Ну, і завершити поверхневий огляд найбільш 
гучних новацій податкового законодавства 
2020 р. неможливо без того, щоб не згадати факт 
впровадження в ПКУ поняття «розумна економіч-
на причина (ділова мета) в конт рольованих опе-
раціях». Як і будь- яке теоретичне визначення, яке 
не має чітких критеріїв вимірювання, судження 
податківця щодо того, чи присутня ділова мета 
в тих чи інших конт рольованих операціях — це 
буде імперативне судження, а не фіксація доко-
наного факту. Відтак, побільшає і адміністратив-
них, і судових спорів з конт ролерами, предметом 
розгляду в яких буде саме питання наявності чи 
відсутності ділової мети у певній операції, а на-
слідком їх можуть бути суттєві суми донараху-
вань та штрафів.

Однією з найбільш гучних змін ЗУ №786, 
які виявились найболючішими для платників 
податків, на мою думку, є виключення земель-
ного податку з переліку тих податків та зборів, 
від яких звільнявся платник єдиного податку. 
В умовах коронакризи, коли розумною політи-
кою держави мало би бути зменшення податко-
вого тиску на платників, збереження залишків 
вцілілої економіки, наші законотворці обмежи-

ли можливість легально вести підприємницьку 
діяльність цілий пласт малого бізнесу. Якщо 
взяти до уваги, що нормативна грошова оцін-
ка земельних ділянок, для прик ладу, в Києві, як 
правило, мінімум 6-знач на цифра, то податкове 
зобо в'язання з земельного податку при ставці 
у 3% від НГО перетворюється для єдинопо-
датника на непомірний тягар, який фак тично 
зводить нанівець усі прибутки малого бізнесу. 
Відтак, велика частка малого бізнесу, скоріш 
за все, піде у тінь.

Ну, і вишенька на торті — це законо проект що-
до покращення умов бізнесу, який ухвалив КМУ 
14 вересня і який з великою долею ймовірності 
буде прий нятий ВРУ. Ним, зокрема, пропонуєть-
ся відмінити мораторій на проведення докумен-
тальних та фак тичних перевірок. Вочевидь, без 
конт рольно- перевірочної роботи немає можли-
вості наповнювати бюджет. А бізнес, який і так 
досить постраждав від коронакризи, втратить 
залишки своєї ресурсності внаслідок перевірок 
конт ролерів.

Локдаун приніс 
нам транс форма цію 
з розширенням 
де яких вузьких 
напрямків 
у податковій практиці
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— Які законодав чі ініціативи можете від-
значити?
— Чого може очікувати будь- який бізнес 

у будь- якій країні? В першу чергу, лібераліза-
ції. Ліберальної податкової політики, тобто зни-
ження ставок оподаткування і податкового на-
вантаження. Економічних реформ для розвитку 
економіки, а не для посилення навантаження.

У першу чергу хочу відзначити давно назрілу 
ініціативу щодо ліквідації податкової міліції як 
органу, який, по-перше, давно втратив довіру су-
спільства, по-друге, не є достатньо ефективним 
державним органом у боротьбі з економічними 
правопорушеннями.

Ідея щодо створення Бюро економічної без-
пеки як єдиного органу в державі, який буде 
опікуватися економічними злочинами, на мою 
думку, дуже вірна, давно назріла у часі, а го-
ловне, підтримується бізнесом. Сьогодні саме 
словосполучення «податкова міліція» є дратів-
ливим. Ми можемо постій но реформувати ор-
ган, змінювати таблички з назвами, корегувати 
структуру, але на практиці ефект від цього міні-
мальний. Якщо дійсно буде побудовано орган, 
який відбере від СБУ, МВС, ДФС усі дублю ючі 

функції правоохорон них органів у галузі еконо-
мічних злочинів, орган з сучасною філософією 
та підходами, з акцентам на якісну аналітику та 
упередження, то він має всі шанси стати дійсно 
флагманом та охоронцем економічної безпеки 
держави.

Ініціатива щодо амністії капіталу та нульово-
го декларування не перший рік обговорюється. 
На мою думку, така необхідність назріла давно. 
Неможливо йти по шляху виводу економіки з ті-
ні, не побудувавши нульовий меридіан, від ко-
трого всі відштовхнуться. Давно треба підвести 
риску як для всього бізнесу, так і для кожного 
громадянина та почати будувати з білого листа, 
без огляду та витрачання ресурсів на минуле.

Не слід забувати і про спрощення оподатку-
вання фізичних осіб. Корисна для громадян іні-
ціатива реформування ЄСВ, ВЗ та ПДФО в один 
податок, що, по-перше, зменшить навантажен-
ня на фонд оплати праці, по-друге, спросить як 
його сплату, так і адміністрування. Чекаю на 
втілення ініціативи щодо спрощення, в першу 
чергу, в адмініструванні.

— Розкажіть про свою кар'єру. Ви пра-
цювали на державній службі у податко-
вих органах. Чому вирішили розпочати 
практику?
— Держслужба для мене — це знач ний шлях 

мого професій ного зрос тання від податкового 
інспектора до заступника столичної податкової. 
Це досвід, практика, а найголовніше, це школа 
дисципліни та відповідальності. Розумію, що 
до держслужби та держслужбовців ставляться, 
м'яко кажучи, не дуже, але я вдячна, що в моєму 
житті вона була та залишила приємні спогади, 
принесла цікавих та професій них друзів, колег, 
якими дійсно може пишатися податкова служба.

З часом ти або самостій но приходиш до дум-
ки, що треба змінювати та змінюватись, або 
тебе підштовхують до нового шляху зовнішні 
обставини. Вчасно подана ідея дуже професій-
ним колегою по роботі, класним юристом Оле-
гом Добровольським кардинально змінити 
професій не життя та перейти на протилежний 
бік, а саме в орбіту захисту бізнесу, реалізува-
лась нами в заснуванні бренду ID Legal Group. 
Мене час то питають, чи правильний був той 
вибір, і я одно знач но кажу «Так!»

В наступному році ID Legal Group буде відзна-
чати свій перший ювілей — 5-річчя. За цей час 
ми багато встигли, багато чому навчилися, за-
воювали авторитет на ринку та довіру клієнтів, 
нас впізнають як бренд, ми увійшли до рейтингів 

«Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній 
Украї ни» від вашого видання; Legal500 Leading 
firm 2020, Ukrainian Law Firms 2020, очолили ко-
мітет ААУ з податкового права, а також громад-
ську раду при ГУ ДПС у Києві, увійшли до складу 
громадської ради при ДПС Украї ни.

Це дуже цікавий шлях, а найголовніше — 
у ньому широка дорога та багато перспектив 
для професій ної реалізації досвіду, здобутого 
завдяки державній службі. До цього ми працю-
вали на досвід, а зараз він ділиться з нами свої-
ми щедрими плодами, якими ми, у свою чергу, 
ділимось з нашими клієнтами та однодумцями.

— З якими викликами Ви зіштовхнулись 
у ролі партнера ID Legal Group?
— Це побудова мосту між клієнтом та уже 

не держслужбовцем, а партнером юридичної 
компанії. Залучення клієнтів, заслуговування 
довіри — це особ ливий шлях.

Ринок юридичних послуг великий, як і ве-
лика кількість компаній на ньому. Треба за-
пропонувати, по-перше, унікальну послугу, 
по-друге, дуже якісну та потрібну, щоб виділити 
та позиціонувати себе на цьому ринку. І нам це 
вдалося. ID Legal Group — це унікальний бренд, 
який не декларує, а дійсно виконує взяті зобо-
в'язання. Ми створили повноцінний податковий 
бутік, який здатен зай матися захистом бізнесу 
комплекс но: від бухгалтерського та юридич-
ного аутсорсингу, супроводу всіх податкових 
питань, від консультування до представлення 
інтересів у податкових органах. А це і практика 
з ТЦУ, судова практика, окремий блок податко-
вих адвокатів та експертів. Хочу зазначити, що 
в нас податковий адвокат — це не просто адво-
кат зі знаннями норм права, а глибокий спеці-
аліст у податковому праві з практикою роботи 
в органах слідства. Ми пропонуємо унікальні 
послуги з підготовки та супроводу податкових 
перевірок, з мінімізації податкових ризиків. 
Більшість наших спів робітників мають досвід 
роботи в податкових органах.

А найцінніше в ID Legal Group те, що за ра-
хунок спеціалізації та досвіду ми досконало 
знаємо, як працює сис тема податкових органів, 
можемо передбачити їхні кроки і вибудовувати 
контрзаходи. Ми постій но пояснюємо клієнтам, 
що конструктивне, аргументоване спілкування 
з державною машиною — це не страшно, не бо-
ляче, а раціо нально й переконливо. Ми знаємо, 
як з ними спілкуватись, і вміємо це робити. То-
му наше кредо «Кращий результат перевірки — 
це відсутність її початку» абсолютно досяжне. 
І саме завдяки злагодженій роботі всіх наших 
фахівців, команди ID Legal Group.

— Поділіться найцікавішою справою 
з Вашого досвіду за останній рік.
— Думаю, для всіх в останній період най-

цікавішим та найскладнішим були локдаун та 
тривалий період карантину з невідомим у часі 
кінцем. Але запам'ятовуються не тільки великі 
перемоги, найцінніше в практиці — це уник-
нення великих баталій. Про них ти й розпо-
вісти гучно не можеш, тому що не трапилось 
те, що планувалось або мало статись. Коли ти 
чітко розумієш усі можливі дії, поступові кро-
ки, мислення державної служби, це як партія 
в шахи: всі знають, хто як ходить, тобі залиши-
лось лише побудувати стратегію — і ти в дам-
ках. У цьому і полягає смисл словосполучення 
«захист бізнесу».

Найцікавіше все попереду — буде важко, але 
дуже цікаво! 

ID Legal Group — це 
унікальний бренд, 
який не декларує, 
а дійсно виконує 
взяті зобо в'язання

Анна ІГНАТЕНКО, партнерка ID Legal Group

Підготувала Анна ТРІШИЧЕВА, журналіст, 
спеціально для «Юридичної Газети»
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Важко уявити, що більше шкодить 
нервовим клітинам та додає сивого во-
лосся, аніж перспектива стати учасни-
ком податкового спору. Для того, щоб 
подивитись на ймовірний розвиток 
справ зі сторони та врахувати на май-
бутнє досвід «очевидців», ми підготу-
вали добірку з 5 рішень Верховного 
Суду у податкових спорах, прий нятих 
за кілька місяців ІІ півріччя 2020 р.

Облік дебіторської та кредитор-
ської заборгованості при складенні 
фінансової звітності платником 
податку на прибуток (справа 
№640/6212/19, постанова КАС ВС 
від 01.09.2020 р.)
За результатами перевірки конт-

ролю ючого органу було виявлено по-

рушення приватним підприємством 
податкового законодавства, що спри-
чинило завище ння від'ємного значен-
ня об'єкту оподаткування з податку 
на прибуток. Як наслідок, було скла-
дено ППР, яким було зменшено суму 
від'ємного значення оподаткування. 
Податківцями було з'ясовано, що під-
приємство мало заборгованість у зв'яз-
ку з отриманням позики в іноземній 
валюті. У період, який був охоп лений 
перевіркою, позика не була погашена, 
і на кожну звітну дату підприємство ві-
дображало амортизацій ну собівартість 
зобо в'язання по отриманій позиці.

Вважаючи ППР безпідставним, при-
ватне підприємство звернулось до су-
ду з позовом про його скасування, 
який і було задоволено судом першої 

та апеляцій ної інстанцій. Податковий 
орган подібний стан справ не влашту-
вав, тому було подано касацій ну скаргу 
до КАС ВС.

Вивчивши матеріали справи, КАС 
ВС відкрив провадження через від-
сутність вис новку ВС щодо питання 
застосування норми права (а саме 
пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПК Украї-
ни) у подібних правовідносинах щодо 
обліку дебіторської та кредиторської 
заборгованості при складенні фінан-
сової звітності платником податку на 
прибуток та їх впливу на визначення 
об'єкту оподаткування.

Правовими підставами прий няття 
спірного ППР був п. 140.2 ст. 140 ПК 
Украї ни. ВС визначив, що для застосу-
вання цієї норми мають бути дотрима-

ні певні умови: 1) боргові зобо в'язання 
виникли за операціями з пов'язаними 
особами- нерезидентами; 2) сума таких 
боргових зобо в'язань має перевищува-
ти суму власного капіталу більш ніж 
у 3,5 рази, а для фінансових установ та 
компаній, що зай маються виключно 
лізинговою діяльністю — більш ніж 
в 10 разів. Встановлення судами цих 
обставин є першочерговим у межах 
спірних відносин. І тільки при наявно-
сті названих умов надається правовий 
аналіз правильності визначення плат-
ником податків фінансового резуль-
тату до оподаткування, правильності 
бухгалтерського обліку дебіторської та 
кредиторської заборгованості.

Продовження на стор. 34

Трудове право

Режим home- office. Врегулювання 

дистанцій ної та надомної роботи 

за законо проектом №4051

Податкове / Митне право

На що слід звернути увагу ІТ-сектору 

з метою податкової оптимізації 

та полегшення ведення бізнесу

стор. 16 стор. 22

Податкові спори 2020. Практичний погляд
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Чи мають право фіскали виконувати 
функції податкової служби і нав паки

Махнемося?

Ведучи мову про побудову ефек-
тивної економічної моделі, не мож-
на обійти увагою питання оподатку-
вання, адже дотримання податкової 
дисципліни і є запорукою цієї ефек-
тивності. Практика показує, що 
платники податків з набагато біль-
шою готовністю виконують свої 
податкові зобо в'язання перед дер-
жавою у випадках, коли існуюча 
в такій державі сис тема правового 
регулювання передбачає механіз-
ми, що забезпечують як відновлен-
ня прав платників податків у разі 
їх порушення, так і залучення до 
відповідальності держави і її чи-
новників за порушення закону. Ці 
механізми мають не просто існува-
ти на папері, а бути працюючими 
і ефективними.

Давайте подивимося, 
що відбувається у нас
Готова закладатися, що практич-

но жодна з позовних заяв у адміні-
стративних спорах не обходиться 
без згадки ст. 19 Конституції Украї-
ни, якою встановлено, що органи 
державної влади та місцевого са-
моврядування, їх посадові особи 
зобо в'язані діяти лише на підставі, 
у межах повно важень та у спосіб, 
що передбачені Конститу цією та 
законами Украї ни. На жаль, нор-
ми, закріп лені у цій статті Консти-
туції, чиновники в нашій державі 
всерйоз не сприй мають, інакше як 
можна пояснити, що в рамках своїх 
посадових повно важень вони роб-
лять безліч речей, які в ці повно-
важення не вкладаються, а також 
всіляко в цьому один одному спри-
яють. В результаті суди розглядають 
най неймовірніші за походженням 
і змістом докази, які надають вина-

хідливі спів робітники одних органів 
податкового конт ролю, отримавши 
їх від не менш винахідливих колег 
з інших органів.

Розглянемо ситуацію, 
в якій податкова 
служба допомагає 
фіскальному слідству
Як на сьогодні з'являються не-

зліченні кримінальні провадження, 
у кожному з яких фігурують сот-
ні компаній? Співробітники слід-
чих підрозділів фіскальної служби, 
у сферу компетенції яких входить 
проведення досудового розсліду-
вання кримінальних правопору-
шень у сфері оподаткування, по-
чинають вивчати дані податкових 
баз у пошуках підстав для відкрит-
тя кримінальних проваджень. 
Кримінально- процесуальне законо-
давство явно не уповно важує їх на 
вчинення подібних дій. Хоча б тому, 
що: а) їх діяльність ніяк не пов'язана 
з виявленням порушень податко-
вого законодавства — це прерога-
тива їх колег з податкової служби і 
б) провадження починається не до, 
а після внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до 
Єдиного реє стру досудових розслі-
дувань. Закон взагалі не доз воляє 
одним державним службовцям пе-
ребирати на себе функції інших, 
тому що у кожного свій функ ціонал 
і свої зав дання.

У сис темі органів податкового 
конт ролю все відбувається інак-
ше. Там на взаємну підміну функ-
ціоналу вже давно закривають очі, 
оскільки це набуло сис темного ха-
рактеру, і ця практика успішно ви-
користовується для тиску на бізнес. 
Розглянемо конкретні прик лади.

З Податкового кодексу ми знає-
мо, що зіставлення даних податко-
вих баз і їх аналіз за законом мають 
здійс нюватися у рамках проведен-
ня камеральних перевірок. Чому ж 
цією роботою зай маються всі, кому 
заманеться: і фіскальне слідство, 
й інші «співчуваючі» йому податкові 
підрозділи, у віданні яких не знахо-
диться проведення камеральних 
перевірок? Якщо подивитися ма-
теріали кримінальних справ, легко 
виявити, що дані податкових баз 
зіставляються й аналізуються будь- 
яким спів робітником фіскальної 
і податкової служб поза будь- якими 
передбаченими законом процедура-
ми. Це відбувається не в рамках ка-
меральних перевірок і не в рамках 

кримінальних проваджень, а ско-
ріше з метою безконт рольного по-
шуку підстав для внесення в ЄРДР 
кримінальних проваджень.

Слід зауважити, що для кожної 
згаданої вище процедури, чи то 
проведення перевірки, чи внесен-
ня у ЄРДР відомостей про злочин, 
потрібні передбачені законом під-
стави. Проведення усіх цих про-
цедур регулюється нормами зако-
нодавства і має конт ролюватися 
по вертикалі податкової служби, 
або ж такий конт роль має додат-
ково забезпечуватися інститутом 
процесуального керівництва, як-
що говорити про слідчі підрозді-
ли, які здійс нюють розслідування 
злочинів у сфері оподаткування. Та 
незважаючи на таку складну сис-
тему конт ролю і велику кількість 
регулю ючих норм, на практиці одні 
спів робітники і навіть цілі підрозді-
ли органів податкового конт ролю 
з успіхом виконують функції інших 
спів робітників і підрозділів, пору-
шуючи при цьому як фундамен-
тальні принципи розподілу повно-
важень в органах державної влади, 
так і передбачені спеціальним зако-
нодавством процедури.

Важливо!
Вважаю важливим відзначити, що 

факти ухилення від сплати податків 
у силу чинного податкового законо-
давства встановлюються цілком пев-
ним способом. Податковий кодекс 
передбачає спеціальну про цедуру, 
покликану виявляти порушення 
платниками податків своїх податко-
вих зобо в'язань. Вона включає про-

ведення податкової перевірки, за 
результатами якої у разі виявлення 
перевіряючими неправильності чи 
неповноти нарахування та сплати 
в бюджет податків і зборів органом 
Державної податкової служби прий-
мається відповідне повідомлення- 
рішення про донарахування подат-
кових зобо в'язань і застосування до 
порушника фінансових санкцій, яке 

платник має право оскаржити в пе-
редбаченому законом адміністра-
тивному та/або судовому порядку. 
І тільки після завершення такого 
оскарження або закінчення строку 
на нього відповідні податкові зобо-
в'язання такого платника податків 
вважаються узгодженими. З цього 
моменту з'являються підстави роби-
ти якісь початкові вис новки про по-
ведінку платника податків, наприк-
лад, стверджувати, що він порушив 
податкове законодавство, недопла-
тив державі певні податки, і переві-
ряти, наскільки в його діях (або в ді-
ях його посадових осіб, якщо мова 
йде про юридичну особу) був склад 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 212 Криміналь-
ного кодексу.

Якщо мова йде про невідповід-
ність даних поданих платником 
податків податкових декларацій 
і сис теми електрон ного адміністру-
вання, такі факти також не підляга-
ють виявленню шляхом простого 
зіставлення та аналізу даних будь- 
яким спів робітником податкової 
служби. Для встановлення факту 
такої невідповідності податковим 
законодавством передбачена спе-
ціальна процедура — проведення 
камеральної перевірки спеціаль-
но уповно важеними на це особами 
в передбаченому податковим зако-
нодавством порядку. Камеральну 
перевірку не проводять випадкові 
спів робітники і відвідувачі подат-
кової служби у вільний від інших 
справ час, для її проведення закон 
також передбачає підстави та спе-
ціальну процедуру. Тож коли спів-

робітники фіскального слідства 
намагаються підмінити собою від-
повідні підрозділи податкової служ-
би та на підставі результатів такої 
своєї діяльності, що мають сумнів-
ний формально- процесуальний ха-
рактер і ще більш сумнівне доказове 
значення, із завидною регулярністю 
ініціюють кримінальні проваджен-
ня, до них виникає багато запитань.

Вероніка ЗАРУБИЦЬКА, 
адвокат ЮК «АМБЕР»
В і ЗАРУБИЦЬКА

Розслідування податкових 
злочинів не передбачає ніякої 
дослідчої перевірки
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Дивно, що питання виникають 
лише у захисту, а не у Державного 
бюро розслідувань і не у слідчих суд-
дів, які закривають очі на подібний 
«доказовий» матеріал, що надається 
слідством для ініціювання наступ-
них обмежувальних заходів щодо 
суб'єктів гос подарської діяльності, 
накладення арештів на май но та-
ких суб'єктів і їх контр агентів, на-
дання доз волу на доступ до їх речей 
і документів та на проведення об-
шуків. Адже якби органи судового 
конт ролю на цьому етапі належним 
чином виконували свої функції, а не 
підміняли собою сторону звинува-
чення, усі незакон ні дії правоохорон-
ців, нехай і не оскаржувані в рамках 
кримінально- процесуального зако-
нодавства, не отримували б розвит-
ку, а припинялися призначеними 
для цього слідчими суддями. Але 
практика показує, що, як казав сво-
го часу Жванецький, ці ліки не бе-
руть мікроб, а нав паки, з ним спів-
працюють.

Непоодинокі й ситуації, коли 
спів робітники податкової служ-
би «допомагають» своїм колегам- 
фіскальному слідству шляхом скла-
дання незрозумілих довідок та інших 
матеріалів аналітичного характеру 
«на прохання» органу досудового 
розслідування. Отримані, знову- 
таки, поза встановленими законом 
процедурами і позапроцесуальним 
способом, такі відомості мають сум-
нівну правову природу і не менш 
сумнівну доказову цінність. Однак 
у багатьох випадках такі «докази» 
надавалися стороною звинувачення 
при спробі довести злочинну діяль-
ність суб'єкта гос подарювання на 
етапі досудового розслідування для 
цілей накладення арешту на його 
активи.

Окремої уваги, на мій погляд, 
заслуговує присвоєн ня органа-
ми податкового конт ролю суб'єк-
ту гос подарської діяльності статусу 
«ризикового». Як кажуть податкові 
юристи та самі податківці, переве-
дення підприємства «в ризики». Цей 
інструмент податкового конт ролю 
було введено в правове поле з єди-
ною метою — більш детально переві-
ряти гос подарські операції суб'єктів, 
дані по яких викликають запитан-
ня. Тому податкові накладні таких 
суб'єктів не реє струються в авто-
матичному режимі — реє страція 
у таких випадках вимагає надан-
ня податковому органу додаткової 
інформа ції.

У законодавстві наведено кри-
терії, за якими суб'єкт може бути 
віднесений органами податкового 
конт ролю до «ризикових», і єдиним 
наслідком цього для підприємства 
є необхідність обґрунтовувати про-
ведення тієї чи іншої гос подарської 
операції. «Ризиковість» суб'єкта є до-
сить відносною категорією і сама по 
собі не передбачає злочинної скла-
дової його поведінки, бо критерії для 
віднесення суб'єкта до «ризикових» 
досить умовні. Наприк лад, підпри-
ємство може закуповувати продук-
цію у неблагонадій ного контр агента 

або, нав паки, продавати йому то-
вари. З огляду на те, що законодав-
ство не містить реальних інструмен-
тів і механізмів, якими будь- який 
суб'єкт міг би скористатися для пе-
ревірки своїх контр агентів до сьомо-
го коліна, таку «неблагонадій ність» 
відстежити складно. Тому потрапити 
«в ризики» досить просто.

З цією проб лемою підприємству 
було б нескладно розібратися у рам-
ках процедури реє страції податко-
вих накладних. Але неправомірно 
«вивудивши» цю інформа цію з по-
даткових баз, фіскальне слідство 
розмахує нею, як прапором, перед 
слідчими суддями, намагаючись та-
ким чином підтвердити свою фабулу 
скоєння злочину для цілей арешту 
активів підприємства.

З усього перерахованого вище 
випливає невтішний вис новок про 
те, що сьогодні підприємству досить 
просто здійс нювати гос подарську 
діяльність, щоб «на рівному місці» 
виявитися фігурантом якогось кри-
мінального провадження і втратити 
можливість розпоряджатися своїми 
активами.

Не менш пильної уваги у цьому 
ключі, на мій погляд, заслуговує 
питання використання податкової 
інформа ції. Податковий кодекс го-
ворить, що інформа ція про платника 
податків захищається, як мінімум, 
у силу приписів Податкового кодексу 
і Закону Украї ни «Про інформа цію». 
Закон «Про інформа цію» ділить 
будь- яку інформа цію в залежності 
від порядку доступу до неї на від-
криту і з обмеженим доступом. Об-
межений доступ до конфіденцій ної, 
таємної та службової інформа ції. 
Водночас Податковий кодекс визна-
чає податкову інформа цію як сукуп-
ність відомостей і даних, створених 
або отриманих суб'єктами інформа-
цій них відносин у процесі поточної 
діяльності та необхідних для реалі-
зації покладених на конт ролю ючі 
органи зав дань і функцій у порядку, 
встановленому Податковим кодек-
сом Украї ни.

У тому ж Податковому кодексі 
передбачено, що платник податків 
має право на нерозголошення конт-
ролю ючим органом (його посадови-
ми особами) відомостей про такого 
платника без його письмової згоди, 
а також відомостей, що становлять 
конфіденцій ну інформа цію, дер-
жавну, комерцій ну або банківську 
таємницю. Там же зазначено, що 
посадові особи конт ролю ючих ор-
ганів зобо в'язані не допускати роз-
голошення інформа ції з обмеженим 
доступом, що отримується, вико-
ристовується, зберігається під час 
реалізації функцій, покладених на 
конт ролю ючі органи.

Якщо вдуматися у зміст зазна-
чених норм, легко дійти одно знач-
ного вис новку, що закон не допускає 
безконт рольного обміну податковою 
інформа цією навіть всередині однієї 
служби. У зв'язку з цим спів робітник 
одного відомства за законом не мо-
же просто так «взяти і подивитися, 
порівняти і проаналізувати» будь- 

яку податкову інформа цію про будь- 
якого платника податків. Доступ 
до податкових баз, даних сис теми 
електрон ного адміністрування по-
датків тощо повинні мати тільки ті 
службовці, в чиї посадові обов'язки 
безпосеред ньо входить робота з та-
кими даними. Більше того, такий 
доступ має конт ролюватися, щоб 
уникнути порушення прав інших 
платників податків. Якби це пра-
вило виконувалося, слідчі фіскаль-
них органів отримували б податкову 
інформа цію після, а не до внесення 
відомостей про кримінальне прова-
дження в ЄРДР, а підставами для та-
кого внесення були б реальні, належ-
ним чином задокументовані факти 
порушення закону в сфері оподат-
кування.

Звертаю увагу на те, що розслі-
дування податкових злочинів не пе-
редбачає ніякої дослідчої перевір-
ки. Іншими словами, для того, щоб 
фіскальний слідчий почав працю-
вати з податковою інформа цією та 
здійс нювати будь- які інші дії, відо-
мості про кримінальне проваджен-
ня вже мають бути внесені у ЄРДР. 
Більше того, враховуючи, що, як 
уже говорилося, слідчий фіскальної 
служби не є особою, яка має право 
аналізувати податкову інформа цію, 
оскільки таким чином він дублює 
функції своїх колег- перевіряючих 
з податкової служби, він, за вели-
ким рахунком, має право працюва-
ти тільки з результатами роботи ін-
ших підрозділів органів податкового 
конт ролю (проведених податкових 
перевірок тощо).

На практиці ж все відбувається 
з точністю до нав паки. Слідчий спо-
чатку аналізує податкову інформа-

цію по підприємству, що його ці-
кавить (причини такого інтересу 
позапроцесуальні й залишаються 
за кадром), а потім реє струє кри-
мінальне провадження і починає 
«копати», підганяючи отриману 
інформа цію під уже наявну у нього 
концепцію скоєння злочину.

До слова, слідчі фіскальної служ-
би також не залишаються в боргу 
у своїх колег з податкової, і коли 
у тих виникають проб леми з надан-
ням в адміністративні суди доказів 
з податкових спорів, можуть «підсо-
бити» й підкинути їм парочку про-
токолів допитів директорів підпри-
ємств, що мають не менш сумнівну 
доказову цінність в адміністратив-
ному провадженні, ніж аналітичні 
довідки за підсумками зіставлення 
податкових баз у кримінальному.

Висновки
Наведені прик лади наочно ілю-

струють, що питання розподілу 
повно важень між підрозділами 
органів податкового конт ролю та 
фіскального слідства, а також пи-
тання використання податкової 
інформа ції цими органами на сьо-
годнішній день практично не ви-
рішені. Найцікавіше, що на папері 
(тобто в законодавстві) все визна-
чено більш- менш чітко. У всякому 
разі, досить чітко для того, щоб одні 
структури не дублювали зав дання 
інших і нав паки. На практиці ж ме-
та натиснути на бізнес у найкоротші 
строки через відсутність реальних 
практичних механізмів притягнен-
ня до відповідальності чиновників 
виправдовує такий невинний, на їх 
погляд, засіб, як вихід за рамки свого 
функ ціоналу. 

Доступ до податкових баз, 
даних системи е-адміністрування 

податків тощо повинні 
мати тільки ті службовці, в чиї 

посадові обов’язки входить 
робота з такими даними
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На що слід звернути увагу ІТ-сектору 
з метою податкової оптимізації 
та полегшення ведення бізнесу

Податкове структурування ІТ-бізнесу

Що таке податкове 
структурування 
та кому воно потрібне
Під податковим структуруванням 

бізнесу загалом розуміють організа-
цію (чи реорганізацію) його струк-
тури таким чином, щоб податкове 
навантаження було оптимальним 
з огляду на вимоги та обмеження 
діючого законодавства відповідної 
юрисдикції. Податкове структуруван-
ня може бути складовою глобального 
процесу створення ефективної струк-
тури бізнесу або окремим процесом, 
спрямованим на зниження подат-
кового навантаження. У будь- якому 
разі такі дії проводяться з повним 
дотриманням законодавства, що за-
стосовується — як податкового, так 
і корпоративного, валютного, анти-
монопольного тощо.

Структурування необхідне кож-
ному бізнесу незалежно від обсягів 
виробництва, обігу кош тів та кіль-
кості компаній у структурі. Навіть 
новоствореному підприємству слід 
планувати свої дії щодо структуру-
вання, уважно обираючи сис тему 
оподаткування. Однак найбільшу по-
требу в якісній та сучасній структурі 
має активно діючий бізнес, особ ливо 
з великою кількістю компаній у гру-
пі, складними відносинами підпо-
рядкування та конт ролю, наявністю 
іноземних філій та представництв, 
великим товарообігом тощо.

Мета податкового 
структурування у сфері ІТ
Як зрозуміло з назви, податкове 

структурування спрямоване на по-
будову якісної структури, що доз-
волить раціо нально розподілити ок-
ремі функції бізнесу зі зменшенням 
витрат на податкову час тину та за-
побіганням можливим ризикам, не 
порушуючи при цьому вимоги за-
конодавства. У сфері ІТ податкове 
структурування стає необхідним у де-
кількох випадках, наприк лад, при 
роботі зі знач ною кількістю інозем-
них замовників чи підрядників, при 
розгалуженні діяльності компанії 
на декілька напрямів, при залученні 
іноземних інвестицій після продажу 
корпоративних прав (особ ливо юри-
дичній особі з власною структурою 
бізнесу) тощо.

Отже, основна мета податкового 
структурування у сфері ІТ — створен-
ня бізнес- структури, що доз волить 
уникнути зайвого податкового на-

вантаження і ефективно працювати 
та розвиватися, дотримуючись вимог 
законодавства. Одним з перших зав-
дань будь- якого бізнесу є зменшен-
ня можливих витрат. Для економії 
компанія може здійс нювати певні 
дії, що порушують чи не в повній мі-
рі відповідають законодав чим ви-
могам. Наприк лад, де які ІТ-компа-
нії фак тично застосовують працю 
най маних працівників, оформляю-
чи договори з ними як фізичними 
особами- підприємцями, в резуль-
таті знач но зменшуючи витрати на 
сплату податків. Звідси виникає ри-
зик встановлення факту прихованих 
трудових відносин, наслідком чого 
є знач ні штрафи. У такому випадку 
бізнес може отримати не економію, 
а збитки. Для уникнення таких си-
туацій існують прозорі та легальні 
інструменти податкового структу-
рування, що широко розповсюджені 
серед гравців ІТ-бізнесу.

Як зазвичай проводиться 
податкове структурування
Механізми податкового структу-

рування — це різноманітні спільні 
дії юристів, власників бізнесу, його 
менеджменту та бухгалтерії. Бізнеси 
схожі один на інший, проте кожна 
компанія, бізнес- структура має свої 
особ ливості, індивідуальні побажан-
ня та «підводні камені», і це береться 
до уваги при розробці плану опти-
мізації та структурування. Останні 
тенденції у світовому законодавстві 
не доз воляють застосовувати агре-
сивні схеми податкового планування. 
Усі дії, спрямовані на зменшення по-

даткового навантаження, мають бути 
легальними та прозорими.

Будь- яке структурування почи-
нається з ознайомлення з реальним 
станом речей, тобто першим етапом 
є аналіз діючої структури бізнесу 
з усіма її деталями та подробицями. 
Зазвичай складається схема групи 
компаній із зображенням відносин 
підпорядкування та конт ролю, ос-
новних контр агентів, призначення 
вхідних та вихідних платежів тощо. 
Далі вибудовується зображення по-
даткової сис теми бізнесу: які подат-
ки сплачуються, коли та в якому об-
сязі. На цих етапах мають значення 
найменші дрібниці, вся інформа ція 
має бути достовірною, чесною та від-
критою.

Наступним етапом є чітке вста-
новлення цілей, вибудовування так-
тики та стратегії податкового струк-
турування бізнесу. На цьому етапі 
досконало вивчається законодавство, 
що застосовується до кожної окремої 
ситуації, вимальовується розуміння 
того, які зміни необхідні, які поба-
жання бізнесу можуть бути втілені 
в реальність, а які є недоцільними 
чи ризиковими.

Після того, як отримано повну 
картинку існуючого стану речей та 
вирішено, який вигляд повинна мати 
оновлена структура бізнесу, почина-
ються активні дії — зміни в корпо-
ративній структурі, пере укладення 
договорів та контрактів із контр-
агентами, партнерами, клієнтами 
та підрядниками тощо.

Особливості податкового 
структурування ІТ-бізнесу
Сфера ІТ є однією з найперспек-

тивніших та найпрогресивніших 
в Украї ні та світі. За даними аналі-
тиків, Украї на є однією з найбільших 
країн- експортерів ІТ-послуг. Діяль-
ність ІТ-компаній прибуткова, а біль-
ші прибутки — це більші податки. 
Украї нські конт ролю ючі органи при-
діляють багато уваги ІТ-компаніям, 
особ ливо тим, що не застосовують 
чи майже не застосовують най ману 
працю, отримуючи послуги від фі-
зичних осіб- підприємців. У разі ви-
явлення прихованих трудових від-
носин компанія отримує штраф та 
зобо в'язується здійснити донараху-
вання несплачених податків. Окрім 
того, проб лемними можуть бути пи-
тання оподаткування отриманого 
від іноземних замовників прибутку, 

Дар'я СТАДНИК, 
старший юрист, керівник 
практики IT & E-commerce
Pavlenko Legal Group

Д ' СТАДНИК

ІТ-компанії є одними з гравців 
бізнес-середовища України, 
що притягують до себе найбільше 
уваги з боку контролюючих органів



1722 вересня 2020 р., №18 (724)Юридична Газета

залучення та повернення інвестицій, 
продажу розробок, передачі прав на 
об'єкти інтелектуальної власності та 
багато іншого.

Таким чином, коли йдеться про 
податкове структурування ІТ-бізне-
су, мається на увазі не власне подат-
кове планування тієї структури, що 
вже працює та надає послуги, а її ре-
організація на усіх рівнях. ІТ-юрист, 
у першу чергу, запитає повну історію 
бізнесу, що звернувся із запитом про 
податкову оптимізацію, отримає всі 
документи та інформа цію, що має 
хоча б найменше значення, та скла-
де повну картину стану бізнесу, який 
існує на момент звернення власника 
чи менеджера.

Сьогодні велике значення для пла-
нування нової структури ІТ-бізнесу 
мають багато зовнішніх чинників — 
від вимог валютного конт ролю, BEPS 
та MLI до COVID-19. Украї нське зако-
нодавство змінюється, підлаштову-
ється під міжнародні правила, стає 
більш визначеним та адаптивним 

до реального бізнесу. Тому при по-
будові структури ІТ-бізнесу в рамках 
податкового планування увага при-
діляється не лише податковому зако-
нодавству, а й валютному, корпора-
тивному, антимонопольному тощо.

Окрім того, час тіше за все струк-
турування ІТ-бізнесу виходить за 
кордони Украї ни — у групі компа-
ній з'являються нерезиденти, вини-
кає необхідність дотримуватися за-
конодавства іншої країни, а також 
міжнародних правил та законів. За-
галом класична сис тема податкового 
структурування в ІТ виглядає так:

1) розробка структури бізнесу 
«на папері» — вибір юрисдикції (чи 
юрисдикцій) для створення компа-
ній, що необхідні для реалізації пев-
ної мети (холдинг, операцій на компа-
нія, логістика, захист інтелектуальної 
власності тощо);

2) налагодження внутрішньої 
структури україн ської компанії чи 
компаній — наведення ладу в бухгал-
терії та фінансовому обліку, проход-
ження перевірок (якщо релевантно), 
переоформлення відносин з розроб-
никами, де це необхідно, плануван-
ня майбутніх транз акцій та угод, 
забезпечення повної відповідності 
діяльності чинному законодавству 
Украї ни з усіх можливих питань від 
податків до захисту персональних 
даних;

3) інкорпорація іноземної ком-
панії чи компаній, що необхідні для 
позитивного структурування бізнесу, 
проходження процедур комплаєн-
су, відкриття банківських рахунків 
тощо;

4) проведення транз акцій, не-
обхідних для завершення побудови 
запланованої структури — купівля- 
продаж корпоративних прав, укла-
дення договорів між ак ціонерами, 
призначення відповідальних осіб, на-
лагодження комунікацій тощо;

5) апгрейд відносин з іноземними 
партнерами, клієнтами, інвесторами 
з огляду на нові обставини та зміни 
в структурі бізнесу — підписання но-
вих контрактів, ознайомлення з но-
вою структурою бізнесу тощо;

6) конт роль за діяльністю учасни-
ків нової структури бізнесу, дотри-
мання прозорого документооборо-
ту, вчасна та повна сплата податків, 
швидке реагування на виявлені проб-
леми, адаптування структури бізнесу 
до майбутніх змін у законодавстві.

Зазначені пункти змінюються для 
кожної окремої ситуації з урахуван-
ням вихідних даних, які має ІТ-біз-
нес, починаючи шлях податкового 
структурування. Саме тому важли-
во детально вивчити історію бізне-

су та повністю розуміти напрямок 
бажаних змін, адже не завжди досвід 
схожих компаній може бути застосо-
ваний до конкретної ситуації, а юрис-
дикцію для створення іноземної час-
тини структури не варто обирати 
через Google.

Висновки
Кожен бізнес має адаптуватися 

під зміни, що відбуваються у світі та 
в законодавстві, що на нього розпо-
всюджується. Незалежно від виду ді-
яльності, бізнес рано чи пізно стика-
ється з необхідністю структурування 
для уникнення ризиків та з метою 
оптимізації витрат для подальшого 
розвитку та процвітання. Коли мова 
йде про податкове структурування, 
дивитись слід шир ше, ніж на праг-
нення зменшити кількість податків, 
що сплачуються, адже значення ма-
ють усі існуючі правила, обмеження 
та заборони.

ІТ-компанії є одними з гравців 
бізнес- середовища Украї ни, що при-
тягують до себе найбільше уваги з бо-
ку конт ролю ючих органів. Схеми, що 
звикли використовувати в ІТ, можуть 
бути не такими надій ними в україн-
ських реаліях, якими їх звикли вва-
жати власники бізнесу, бухгалтери та 
консультанти. Сучасне та прозоре по-
даткове структурування з професій-
ною юридичною підтримкою доз-
воляє уникнути багатьох проб лем, 
вчасно реагувати на зміни та збіль-
шувати прибутковість бізнесу, уни-
каючи порушення вимог та правил 
україн ського та зарубіжного зако-
нодавства. 

Діяльність ІТ-компаній 
прибуткова, а більші 
прибутки — це більші податки
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Краще як є, ніж таке БЕБУ

Що каже статистика
Вже кілька десятиліть бізнес ви-

магає зменшення тиску необґрунто-
ваними кримінальними справами, 
пов'язаними з гос подарською діяль-
ністю. Як доказ необґрунтованого 
тиску бізнес наводить статистику 
кількості порушених кримінальних 
справ з одного боку і кількості ви-
років — з іншого. Але виявляєть-
ся, що цю статистику можна по-
яснювати і нав паки — неякісною 
роботою правоохорон них органів, 
насамперед податкової міліції. Так, 
у пояснювальній записці до законо-
проекту №3087-д від 02.07.2020 р. 
«Про Бюро економічної безпеки 
Украї ни» (далі — законо проект 
про БЕБУ), прий нятого в першому 
читанні, зазначено:

«За даними офіцій ної статисти-
ки офісу Генерального прокуро-
ра, у 2019 р. було зареє стровано 
1287 кримінальних проваджень за 
ухилення від сплати податків. Вод-
ночас на стадії досудового розслі-
дування у цьому році було закри-
то 262 кримінальні провадження, 
з яких 259 — за відсутністю скла-
ду/події кримінального правопору-
шення. Щодо результатів судового 
розгляду відповідних справ, то за 
визначений період у Єдиному дер-
жавному реє стрі судових рішень 
наявні всього 18 вироків: 10 обви-
нувальних, із яких 3 на підставі угод 
про визнання винуватості, та 8 ви-
правдувальних. Така статистика 
свідчить про недостатньо ефектив-
ну роботу, в першу чергу, податко-
вої міліції у розслідуванні еконо-
мічних злочинів, про необхідність 
позбавити правоохорон ні органи 
невластивих їм функцій та відокре-
мити правоохорон ну функцію від 
сервісної функції податкової».

Як кажуть, місце сидіння ви-
значає точку зору. Але ж закрит-
тя 262 кримінальних проваджень 
за відсутністю складу/події кримі-
нального правопорушення — це не 
питання ефективної роботи (якщо 

тільки їх не закривали декілька ро-
ків), а питання до самої сис теми 
початку досудового розслідування. 
Кримінальний процесуальний ко-
декс Украї ни не передбачає стро-
ків закриття кримінального про-
вадження у випадках відсутності 
події/складу кримінального пра-
вопорушення. Це дає можливість 
роками тягнути із закриттям кримі-
нального провадження навіть у си-
туаціях, коли слідчий одно знач но 
розуміє, що ніякого кримінально-
го правопорушення немає. За цей 
час бізнес стикається з арештом 
май на, тимчасовим його вилучен-
ням і постій ними допитами свідків. 
А згодом, після такої активності, 
провадження закривається. І тут 
дійсно є питання, але не до ефектив-
ності роботи, а до добросовісності 
слідчого/прокурора та дотримання 
прав людини.

Кримінальний процесуальний 
кодекс Украї ни має передбачати 
строки для вирішення питання за-
криття кримінальних проваджень 
за такими підставами, як відсут-
ність події/складу кримінального 
правопорушення. Наприк лад, про-
тягом 10 днів. Якщо таке не відбуло-
ся протягом 10 днів, а відбувається 
через рік, вже має бути проведе-
не службове розслідування проти 
слідчого/прокурора на предмет 
не ефективної роботи (витрачання 
бюджетних кош тів) чи навіть ознак 
кримінального правопорушення. 
І якщо вже робити вис новки із ста-
тистики закритих кримінальних 
проваджень, то саме тих, які не були 
закриті протягом перших 10 днів.

Прибрати тиск — це про 
кількість чи якість?
Законопроект про БЕБУ передба-

чає створення єдиного державного 
органу, відповідального за бороть-
бу з економічними злочинами, та 
уникнення дублювання відповідних 
функцій у різних правоохорон них 
органах. Зменшення тиску на біз-
нес через кримінальні проваджен-
ня колись пов'язали зі створенням 
єдиного органу і вже декілька ро-
ків спрямовують увагу суспільства 
саме в цьому напрямку. Чи так це? 
Чи зміниться щось для бізнесу, як-
що до нього будуть ходити з одного 
органу, а не з трьох? Законопро-
ект наділяє БЕБУ істотними повно-
важеннями, надає йому можливість 
мати доступ до майже всіх баз да-
них та інформа ції в країні. Та що 
при цьому змінюється з точки зо-
ру дотримання прав потенцій них 
«клієнтів» БЕБУ? Адже проб лема 
кримінальних проваджень, які іс-
нують лише завдяки чинній сис темі 
початку досудового розслідування, 
із створенням БЕБУ не вирішується.

Інша проб лема, з якою стика-
ється зараз бізнес і яка не вирішу-
ється, — це нечіткість ст. 212 Кри-
мінального кодексу Украї ни. 
Доведення умисного ухилення від 
сплати податків за всіма канона-
ми потребує скрупульозної роботи 
і точно має виключати випадки, 
коли є податковий спір. Серед ін-
шого, воно має виявляти штучне 
створення сис тем та умов для ухи-
лення від сплати податків. Але, як 
це час то буває, складне для вико-
нання державними службовцями 
спростили за рахунок прав люди-
ни: наявність умислу стали дово-
дити наявністю недостовірних да-
них у податковій декларації (це ті, 
які податкова вважає невірними) 
та фразою в обвинувальному ак-
ті: «Ухилився від сплати податків 
з метою ухилення від сплати по-
датків». При цьому в кримінальних 
провадженнях постій но фігурують 
якісь невстановлені особи, які все 
організували, але яких ніяк і ніколи 
встановити неможливо, тому від-
повідати будуть ті, кому податкова 
«намалювала» акт перевірки.

Збалансована 
недосконалість
Для зменшення негативних на-

слідків нечіткості ст. 212 Кримі-
нального кодексу еволюцій но був 
знайдений певний баланс. Насам-
перед, Податковий кодекс містить 
положення, що акт перевірки не 
може розглядатися як заява або 

повідомлення про вчинення кри-
мінального правопорушення що-
до ухилення від сплати податків. 
Звісно, до Кримінального проце-
суального кодексу зміни не внесли, 
але і це зменшило кількість кримі-
нальних проваджень, розпочатих 
виключно через акти податкової 
перевірки. Іншою умовою балансу 
є ситуація з податковою мілі цією, 
яка зараз не має повно важень через 
виключення (свідоме чи помилко-
ве) відповідних положень з Подат-
кового кодексу.

Із прий няттям законо проекту 
про БЕБУ наведений баланс втра-
чається на користь держави. Є всі 
підстави вважати, що бізнес буде 
згадувати часи до створення БЕБУ, 
як втрачений спокій. Проблема не 
лише у створенні потужного органу 
на місці «недоампутованої» подат-
кової міліції в умовах збереження 
існуючої правоохорон ної сис теми. 
Окрему проб лему створює внесення 
законо проектом про БЕБУ змін до 
Кримінального кодексу (з'являється 
ст. 2222 «Шахрайство з податком на 
додану вартість») та Кримінального 
процесуального кодексу щодо вико-
ристання акта податкової перевір-
ки у якості підстави для внесення 
інформа ції про кримінальне пра-
вопорушення до Єдиного реє стру 
досудових розслідувань.

Розглянемо детальніше ці ризи-
ки, які, до речі, з'являються ще із 
порушенням процедури прий няття 
змін до зазначених кодексів, оскіль-
ки внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального 
кодексів можливе лише окремим 
законом.

Податкове шахрайство — 
це недостовірна 
інформа ція в акті перевірки 
чи податковій декларації?
Проєкт ст. 2222 ККУ передбачає: 

«Розкрадання або заволодіння бю-
джетними кош тами шляхом отри-
мання бюджетного відшкодування 
або подання заяви про повернення 

суми бюджетного відшкодування на 
підставі подання завідомо неправ-
дивих відомостей, у т. ч. в результаті 
використання завідомо підроблено-
го документа (шахрайство з подат-
ком на додану вартість)».

Як буде встановлюватися «по-
дання завідомо неправдивих відо-
мостей»? При цьому завідомо під-
роблені документи — це лише один 
із способів подання неправдивих ві-
домостей. А інші способи — це які? 
Якщо провести аналогію з доведен-
ням умислу за ст. 212 Кримінального 

Олександр ШЕМЯТКІН, 
адвокат, партнер «КМ Партнери»
О ШЕМЯТКІН

У кримінальних провадженнях 
постійно фігурують якісь 
невстановлені особи, які все 
організували, але яких ніяк і ніколи 
встановити неможливо, тому 
відповідати будуть ті, кому податкова 
«намалювала» акт перевірки
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кодексу, то буде щось на кшталт 
«ухилився з метою ухилення»? 
Наприк лад, подав заяву на відшко-
дування на підставі неправдивих 
відомостей (тому що податкова ви-
явила з аналізу своїх баз даних, що 
контр агент у третьому коліні при-
дбав товар не у платника ПДВ) — 
маєш відшкодування з використан-
ням неправдивих відомостей?

Можна було б погодитись із 
прий няттям ст. 2222 Кримінально-
го кодексу, якщо б склад злочину 
утворювали дії виключно на під-
ставі підроблених документів. Це 
дійсно свідчить про наявність умис-
лу, виключає випадки податкового 
спору, і тоді чітко зрозуміло, що са-
ме має доводити слідчий. Але і тут 
не все гаразд.

Насамперед, звернемось до ак-
тів податкової перевірки. Пробле-
ми з первинними документами по-
даткова час то-густо тлумачить як 
недійсний первинний документ. 
А інформа ція, відображена на під-
ставі недійсного документу, — це 
недостовірна інформа ція. Та й проб-
леми в самій податковій вирішують 
за рахунок платників. В умовах сис-
теми електрон ного адмініструван-
ня ПДВ та механізму майже ручного 
блокування податкових накладних 
хто може «проскочити», якщо цьому 
не допомагають зсередини? Тому ні, 
дякуємо, але прий мати ст. 2222 не 
можна. Принаймні, поки що.

Проєкт змін до ст. 214 Кримі-
нального процесуального кодек-
су Украї ни передбачає: «Відомості 
про кримінальне правопорушення, 
передбачене ст. 212, 2121 Кримі-
нального кодексу Украї ни, можуть 
бути внесені до Єдиного реє стру 
досудових розслідувань лише у ра-
зі, коли податкове правопорушен-
ня визначене актом документаль-
ної перевірки відповідно до вимог 
ст. 86 Податкового кодексу Украї-
ни та іншими додатковими фак-
тичними даними, що встановлю-
ють наявність чи відсутність фактів 
та обставин кримінального право-
порушення».

Не можна допускати таких змін 
до Кримінального процесуально-
го кодексу, тому що, з одного бо-
ку, будь- який податковий спір зно-
ву перетвориться на кримінальні 
провадження. З іншого боку, якщо 
БЕБУ буде встановлено факти ухи-
лення від сплати податків шляхом 
здійснення слідчих дій, як можна 
буде почати кримінальне прова-
дження без згоди податкового ор-
гану у вигляді акта перевірки? Це 
істотні корупцій ні ризики, а голов-
не, що БЕБУ фак тично залишиться 
підрозділом податкової, бо без акта 
перевірки ніяк. Звичай но, можна 
спробувати прочитати фразу про-
єкту змін до ст. 214 «та іншими до-
датковими фак тичними даними» 
як окрему від акта перевірки під-
ставу відкриття провадження, але 
можна і не прочитати. Але точно 
можна сказати, що реформу так не 
роб лять. Давайте краще вже зали-
шимо, як є. 

Стягнення виконавчого збору 
час то стає додатковим тягарем для 
боржника поряд з виконанням ос-
новних вимог. Проблема полягає 
в тому, що усталена судова практи-
ка як основну умову для стягнення 
виконавчого збору визнає факт від-
криття виконавчого провадження. 
Не менш болючим є усвідомлен-
ня того, що ще у 2018 р. до Зако-
ну Украї ни «Про виконавче прова-
дження» внесли зміни, відповідно 
до яких виконавчий збір стягується 
у розмірі 10% від суми, що підля-
гає стягненню (а не від фак тично 
стягнутої).

1. Постанова ВП ВС як 
панацея від проб лем 
боржників?
Велика Палата Верховного Суду 

у справі №2540/3203/18 дійшла 
вис новку, що за своїм змістом ви-
конавчий збір є винагородою за 
вчинення заходів примусового ви-
конання рішення за умови, що такі 
заходи привели до виконання рі-
шення. Деякі юристи вказували, що 
ця постанова змінила хід практики, 
оскільки обов'язковими умовами 
для стягнення виконавчого збору 
визнала наступні:

1) фак тичне виконання вико-
навчого документа;

2) вжиття державним виконав-
цем заходів примусового виконан-
ня рішення.

Однак не можна не звернути ува-
гу, що така позиція стосувалася мо-
менту виникнення спірних право-
відносин у тій справі, а це було ще 
в 2015 р.

Видається, що ВП ВС відмовила-
ся брати на себе відповідальність 
за окреслення навіть 
приблизного 
кола дій, 

які визнавалися б «заходами, що 
привели до виконання рішення». 
Іншими словами, залишилось не-
вирішеним питання, чи є відкрит-
тя виконавчого провадження вже 
достатнім заходом для того, щоб 
стягнути виконавчий збір.

2. Які фактори 
є визначальними для 
стягнення виконавчого 
збору?
Як вже зазначалося, факт від-

криття виконавчого провадження 
є достатнім підтвердженням того, 
що виконавець ужив «належних» 
заходів для виконання рішення. 
ВС (справа №712/5014/17) наго-
лошує, що стягнення виконавчого 
збору (крім визначених законом 
випадків, коли виконавчий збір не 
стягується) пов'язується з почат-
ком примусового виконання. Вод-
ночас у справі №802/848/18-а ВС 
погодився з судами поперед ніх ін-
станцій та вказав на процедурні 
порушення, допущені виконавцем, 
що стало підставою для скасування 
постанови про стягнення виконав-
чого збору.

Тобто на сьогоднішній день опці-
ями для уникнення сплати виконав-
чого збору є:

• виконання судового рішення 
до відкриття виконавчого прова-
дження;

• процедурна недбалість вико-
навців.

У де яких випадках стягувачі 
з різних причин роками не звер-
таються до виконавчої служби, 
внаслідок чого боржник от-

римує відстрочку та має змогу 
добровільно виконати рішення 
без стягнення виконавчого збору. 
З іншого боку, боржник сидить 
на пороховій бочці, оскільки по-
станова про відкриття виконав-
чого провадження може прийти 
у будь- який момент.

3. На що суди 
не звертають уваги?
На жаль, адміністративні су-

ди нерідко «забувають», що їх ос-
новним зав данням є захист прав, 
свобод та інтересів фізичних та 
юридичних осіб від порушень з бо-
ку суб'єктів владних повно важень. 
Непоодинокими є випадки, коли 
позивачі, котрі оскаржують дії дер-
жавних виконавців, вказують, що 
рішення виконане в добровільно-
му порядку. Та оскільки воно вико-
нане після відкриття виконавчого 
провадження, виконавчий збір та-
ки підлягає стягненню.

Не зважають представники 
Феміди і на зазначення того, що 
виконавцем фак тично не здійс-
нювалося жодних дій, окрім від-
криття виконавчого провадження. 
Суди виходять з того, що боржни-
ки повинні довести обставини, на 
яких ґрунтуються їх вимоги, незва-
жаючи на те, що у таких спорах іс-
нує презумпція винуватості суб'єк-
та владних повно важень.

Як бачимо, законодавство та 
судова практика не дають багато 
шансів боржникам для уникнення 
стягнення виконавчого збору. На 
жаль, суди не звертають уваги на 
те, що виконавчий збір є винаго-
родою за вчинення заходів, та вва-
жають, що лише самого факту від-
криття провадження достатньо для 
отримання винагороди. Тож якщо 
боржник наважується виконати су-
дове рішення добровільно, це слід 
зробити до відкриття виконавчого 
провадження, і краще підтвердити 
таке виконання доказами, отрима-
ними від стягувача. 

Виконавчий збір: у яких 
випадках можна уникнути?

Express opinion

Владислав ФІСУН, 
молодший юрист Glagos
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Аналітика

Як отримати преференції у рамках 
угоди про вільну торгівлю

Щоб зрозуміти, яким саме чи-
ном можна використовувати пе-
реваги угод про вільну торгівлю, 
слід розділити це питання на два 
важливих підблоки. Перший — що 
саме являє собою угода про вільну 
торгівлю, чим вона відрізняється, 
наприк лад, від членства Украї ни 
у Світовій організації торгівлі та 
які її переваги. Другий блок — які 
саме кроки конкретне підприєм-
ство може здійснити у рамках угод 
про вільну торгівлю для отриман-
ня конкретних переваг.

Перш за все, слід зауважити, що 
для того, щоб зрозуміти переваги 
конкретної угоди з конкретною 
країною, треба сконцентруватися 
на її умовах у контексті конкрет-
ної угоди.

Отже, що являють собою уго-
ди про вільну торгівлю і в чому їх 
різниця із загальною концеп цією 
лібералізації торгівлі у рамках Сві-
тової організації торгівлі?

Нагадаємо, Світова організа-
ція торгівлі (СОТ), членом якої 
є Украї на, фак тично встановлює 
принцип націо нального режиму 
та принцип найбільшого сприяння 
у здійсненні торгівлі. Ці два прин-
ципи означають, що серед членів 
СОТ іноземний постачальник не 
має трактуватися і дискриміну-
ватися, має працювати в таких же 
умовах, як і націо нальний вироб-
ник — так званий націо нальний 
режим. Принцип найбільшого 
сприяння означає, що всі інозем-
ні постачальники такого ж товару 
мають трактуватись рівно знач но, 
без дискримінації, до них застосо-
вуються фак тично ті самі митні 
ставки. Тобто якщо, наприк лад, 
виробник кукурудзи з Украї ни по-
стачає товар на територію країни- 
члена СОТ, його умови мають бути 
однакові з постачальниками куку-

рудзи з іншої країни- члена СОТ, 
наприк лад, з Китаю. Таким чином 
не спотворюється конкуренція, 
і виробники можуть конкурувати 
між собою на ринку, куди постав-
ляється товар.

Однак зона вільної торгівлі або 
регіо нальні торгові угоди є винят-
ком з правил СОТ, вони можуть 
встановлювати між двома чи біль-
ше членами ще кращі умови, які 
недоступні іншим членам СОТ. Тож 
проаналізувавши тексти угод про 
зони вільної торгівлі, можна знай-
ти ще більш преференцій ні умови 
та ще нижчі митні тарифи, пого-
джені між конкретними краї  нами, 
а не в рамках усіх членів СОТ.

Під час переговорної процедури 
при створенні Світової організа-
ції торгівлі була прий нята логіка, 
що часом на регіо нальному рівні 
є можливість досягти ще більш 
глибокої лібералізації торгівлі 
і більш преференцій них домов-
леностей, ніж у рамках великої 
організації. Однак для того, щоб 
така торгівля існувала і була чес-
ною, важливим стало питання по-
ходження товарів. Якщо товар по-
ходженням з даної країни справді 
вироблений саме у цій країні, і це 
може бути підтверджене, концеп-
ція регіо нальної торгової інтегра-
ції справді має право на життя.

Отже, зрозумівши загальну ло-
гіку, можна дійти вис новку, що 
угоди про вільну торгівлю доз-
воляють досягти більшої інтегра-
ції між їх членами, конкретними 
державами, і встановити більш 
преференцій ні умови, ніж загаль-
но передбачені у рамках СОТ.

У Світовій організації торгів-
лі ведеться реєстр регіо нальних 
торгових угод, і на сьогоднішній 
день існує 305 подібних угод про 
вільну торгівлю. Згідно інформа-
ції сайту Міністерства економіки, 
зараз Украї на є учасницею 16 угод 
про зони вільної торгівлі, які по-
кривають загалом 45 країн.

Якщо перейти до питання, яким 
чином підприємці можуть отрима-
ти переваги від зон вільної торгів-
лі або угод про вільну торгівлю, 
відповідь на нього можна сфор-
мулювати стратегічним плану-
ванням, яке має відповісти на два 
ключових запитання: де грати і як 
виграти? Для цього треба зістави-
ти експортний потенціал та конку-
рентоспроможність певної галузі 
з ринком потенцій ного експорту 
і попитом на цьому ринку. Такий 
аналіз вимагає досить серйозного 
дослідження ринку потенцій ного 
експорту і прорахунку логістичних 

витрат та витрат на вихід на цей 
ринок, а також аналізу ситуації 
на ринку.

Виглядає це приблизно так. 
Зрозумівши свою конкуренто-
здатність і собівартість виробни-
цтва, підприємство може провести 
аналіз, на якому ринку на сьогод-
нішній день найменше ввіз не мито 
на його товар. Скажімо, якщо під-
приємство виготовляє деревину 
чи меблі, можна провести аналіз, 
у якій країні зараз най нижче ім-
портне мито для цього виду това-
ру. Тут і знадобиться аналіз угод 
про вільну торгівлю, адже саме 
вони роб лять виключення з пра-
вил Світової організації торгів-
лі і можуть надавати ще більші 
преференції. І якщо товар справді 
походить з Украї ни, а не є просто 
предметом часткової переробки, 
і підтвердження походження то-
вару не є проб лемним, будь- який 
підприємець, котрий виготовляє 
цей товар, може по його коду про-
вести такий аналіз.

Однак може виявитися, що най-
нижча ставка імпортного мита на 
такий товар у країнах, які не є при-
вабливими чи через об'єм ринку, чи 
через рівень росту імпорту, чи че-
рез логістику. Наприк лад, якщо та-
кою країною виявиться Індонезія, 
логістика може, умовно кажучи, 
«вбити» всю комерцій ну складову 
і маржинальність даного напрямку 
для експорту. Зіставивши цікаві для 
себе ринки, ціни на них, об'єм цих 

ринків, прорахувавши логістику, 
зрозумівши хоч поперед ньо мар-
жинальність такої експортної опе-
рації, підприємство може оцінити 
перспективи досягнення максимі-
зації прибутку завдяки викорис-
танню угоди про вільну торгівлю.

Крім усього іншого, угоди про 
вільну торгівлю дають, як прави-
ло, більший захист учасникам зі 
сторін- підписантів, наприк лад, 
у плані захисту інвестицій і розв'я-
зання спорів, консультацій між 
урядами тощо. Важливе питання, 
яке має поставити для себе експор-

тер, — контакти і участь на ринку 
імпорту: чи це буде дистриб'ютор, 
чи оптовий покупець, чи продаж 
у мережах тощо. Не секрет, що 
саме ці питання є надзвичай но 
складними, тому завжди при ви-
користанні певних передбачених 
угодою переваг варто зробити 
пробну поставку, використовуючи 
максимальну сітку торгових пред-
ставництв чи торгових палат для 
того, щоб зав'язати місцеві контак-
ти. Власне, таким методом спроб 
і помилок підприємства і можуть 
використати ці переваги.

Наступним важливим елемен-
том є так звані технічні бар'єри для 
торгівлі, і це не митні обмеження. 
Дуже час то на ринках існують пев-
ні технічні вимоги до продуктів, 
вимагається певна сертифікація, 
тому при підрахунку експортної 
стратегії слід також оцінити вимо-
ги націо нального ринку до товару, 
який випускає підприємство.

В результаті можна зробити вис-
новок, що угоди про вільну торгів-
лю є хорошим інструментом, од-
нак для того, щоб його застосувати, 
треба починати аналіз з конкретно-
го товару: чи покриває дана угода 
товар конкретного виробника, як-
що покриває, то наскільки менше 
мит, ніж у рамках СОТ, хто є кон-
курентами з виробництва такого 
товару і яка у них може бути собі-
вартість, який об'єм ринку і який 
метод продажу буде вибраний (пря-
ма дистрибуція, оптові закупівлі), 

які тарифні бар'єри існують на цьо-
му ринку (сертифікація, вимоги) 
тощо. Зваживши всі ці елементи, 
прорахувавши логістичні витрати 
та вартість виходу на новий ринок, 
валютні ризики тощо, підприєм-
ство може всебічно оцінити пер-
спективи використання угод про 
вільну торгівлю і зважено відпо-
вісти на питання: де грати (в якій 
саме країні) і як саме виграти? За 
рахунок якої конкурентної перева-
ги по конкретному товару той чи 
інший експортер може максимізу-
вати свій прибуток.

Олег МАЛЬСЬКИЙ, 
партнер, керівник практики 
міжнародної торгівлі Eterna Law

О МАЛЬСЬКИЙ

Згідно інформації Мінекономіки, 
зараз Україна є учасницею 16 угод 
про зони вільної торгівлі, які 
покривають загалом 45 країн
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Порядок реє страції 
платників ПДВ: зміни-2020

З 23 травня ц. р. набув чин-
ності Закон Украї ни №466-IX від 
16.01.2020 р. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу Украї ни щодо 
вдосконалення адміністрування по-
датків, усунення технічних та логіч-
них неузгодженостей у податковому 
законодавстві» (далі — Закон №466). 
Цим Законом внесено зміни до по-
рядку реє страції, перереє страції та 
анулювання реє страції платників 
ПДВ. Так, відповідно до Закону №466:

• новостворені суб'єкти гос-
подарювання можуть заявити про до-
бровільне бажання зареє струватися 
як платники ПДВ без подання реє-
страцій ної заяви під час державної 
реє страції створення юридичної осо-
би або державної реє страції фізичної 
особи- підприємця;

• збільшено час для подання 
суб'єктами гос подарювання реє-
страцій них заяв для добровільної 
реє страції платниками ПДВ та у ра-
зі обрання або переходу на спрощену 
сис тему оподаткування, зміни став-
ки єдиного податку — не пізніше, 
ніж за 10 календарних днів (замість 
20 календарних днів) до початку по-
даткового періоду, з якого такі осо-
би вважатимуться платниками ПДВ;

• анулювання реє страції прово-
дитиметься конт ролю ючим органом 
авто матично на підставі відомостей 
про державну реє страцію припинен-
ня юридичної особи (крім перетво-
рення) або підприємницької діяль-
ності фізичної особи- підприємця, 
отриманих згідно з законом Украї ни 
«Про державну реє страцію юридич-
них осіб, фізичних осіб- підприємців 
та громадських формувань», або за 
даними реє стру платників єдиного 
податку про застосування суб'єктом 
гос подарювання спрощеної сис теми 
оподаткування, що не передбачає 
сплати податку на додану вартість;

• у разі перетворення юридичної 
особи- платника податку проводить-
ся перереє страція платника ПДВ. 
Якщо особа, утворена шляхом пере-
творення, не подала у встановлений 
строк заяву для перереє страції, її 
реє страція платником податку ану-
люється відповідно до ст. 184 По-
даткового кодексу Украї ни (далі — 
Кодекс).

Перехід до нових правил реє-
страції, анулювання реє страції плат-
ників ПДВ здійс нюється:

• щодо осіб, які під час державної 
реє страції заявили про бажання до-
бровільно зареє струватися платни-
ками ПДВ без подання реє страцій-
ної заяви, до запровадження обміну 
документами (відомостями) за но-
вою формою між Єдиним держав-
ним реє стром та інформа цій ними 
сис темами ДПС процедура розгля-
ду отриманих документів не зміню-
ється;

• щодо осіб, стосовно яких от-
римано відомості з Єдиного дер-
жавного реє стру про державну реє-
страцію припинення юридичної 
особи (крім перетворення) чи під-
приємницької діяльності фізичної 
особи- підприємця, або стосовно 
яких внесено запис до реє стру плат-
ників єдиного податку про застосу-
вання спрощеної сис теми оподат-
кування, що не передбачає сплати 
податку на додану вартість, анулю-
вання реє страції здійс нюється без 
затвердження рішення про анулю-
вання реє страції платника ПДВ.

Порядок реє страції 
та перереє страції 
як платника ПДВ
Відповідно до п. 183.7 ст. 183 Ко-

дексу, заява про реє страцію особи 
як платника податку подається до 
конт ролю ючого органу засобами 
електрон ного зв'язку в електрон ній 
формі з дотриманням вимог Законів 
Украї ни «Про електрон ні документи 
та електрон ний документо обіг» та 
«Про електрон ні довірчі послуги».

Однак новостворені суб'єкти гос-
подарювання можуть заявити про 
своє бажання добровільно зареє-
струватися як платники податку 
під час державної реє страції ство-
рення юридичної особи або дер-
жавної реє страції фізичної особи- 
підприємця. Тоді відповідна заява 
або відомості передаються до конт-
ролю ючих органів у порядку, вста-
новленому Законом Украї ни «Про 
державну реє страцію юридичних 
осіб, фізичних осіб- підприємців та 
громадських формувань». Відповід-

но, у реє страцій ній заяві зазнача-
ються підстави для реє страції особи 
як платника податку.

Перебіг 3-денного строку роз-
гляду таких заяв або відомостей 
конт ролю ючими органами розпо-
чинається з дати їх надходження 
до конт ролю ючого органу. Прави-
ла, порядок та строки розгляду такі 
самі, як і для реє страцій них заяв, 
поданих до конт ролю ючого органу 
безпосеред ньо.

Згідно п. 183.15 ст. 183 Кодексу, 
перереє страція у зв'язку зі зміною 
найменування (крім перетворення), 
прізвища, імені та по батькові платни-
ка податку, який включений до Єди-
ного державного реє стру юридич-
них осіб, фізичних осіб- підприємців 
та громадських формувань, здійс-
нюється конт ролю ючим органом без 
подання заяви платником податку на 
підставі відомостей з реє стру.

Перереє страція, яка здійс нюється 
у зв'язку з перетворенням, прово-
диться на підставі заяви платника 
ПДВ. Якщо такий платник, утво-
рений шляхом перетворення, не 
подав у встановлений строк заяву 
для перереє страції, його реє страція 
платником ПДВ анулюється відпо-
відно до ст. 184 Кодексу.

Заяву про реє страцію особи як 
платника ПДВ необхідно подавати 
тільки в електрон ній формі.

Зміни до Положення про 
реє страцію платників ПДВ
Слід зазначити, що наказом Мін-

фіну від 29.01.2020 р. №30 затвер-
джено зміни до Положення про 
реє страцію платників податку на 
додану вартість (далі — Положен-
ня). Зокрема:

• індивідуальний податковий но-
мер для фізичних осіб становитиме 
12-розрядний числовий номер та-
кої структури: 1–10 знаки — реє-
страцій ний номер облікової карт-
ки платника податків, 11 та 
12 — конт рольні розряди, 
алгоритм формування 
яких встановлює 
Державна по-
даткова служ-
ба Украї ни 
(ДПС);

• ДПС Украї ни відтепер здійс-
нюватиме розгляд скарг, поданих 
в адміністративному порядку від-
повідно до ст. 55, 56 розділу II Ко-
дексу, або звернень про перегляд 
рішень конт ролю ючих органів з пи-
тань реє страції, анулювання реє-
страції, перереє страції платників 
податку чи про внесення записів чи 
змін до реє стру платників податку 
на додану вартість (далі — Реєстр);

• запит про отримання витягу 
з реє стру платників податку на до-
дану вартість за формою №1-ЗВР 
може подаватися як особисто плат-
ником ПДВ, так і представником 
платника, або надсилатися пош-
тою до конт ролю ючого органу за 
основним місцем обліку платника 
податків.

Крім того, положення доповне-
но нормами, якими визначено, що 
у день отримання конт ролю ючим 
органом з Єдиного державного реє-
стру відомостей про державну реє-
страцію припинення юридичної 
особи (крім перетворення) або про 
державну реє страцію припинення 
підприємницької діяльності фізич-
ної особи- підприємця або в день 
внесення до реє стру платників єди-
ного податку запису про застосу-
вання спрощеної сис теми оподат-
кування, що не передбачає сплати 
ПДВ, до Реєстру вноситься відмітка 
«Реєстрація особи підлягає ану-
люванню». Разом з такою від-
міткою до Реєстру вносяться 
підстава для анулювання 
реє страції відповідно до 
п. 184.1 ст. 184 розділу 
V Кодексу та дата виник-
нення такої 
підстави. 

Денис СОЛОВЕЙ, 
юрист Gracers Law Firm
Д СОЛОВЕЙ
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Врегулювання дистанцій ної та надомної 
роботи за законо проектом №4051

Режим home- offi  ce

4 вересня 2020 р. Верховною Ра-
дою Украї ни було зареє стровано 
проєкт Закону Украї ни №4051 
«Про внесення змін до де яких 
законодав чих актів щодо удоско-
налення правового регулюван-
ня дистанцій ної роботи» (далі — 
законо проект №4051).

Слід відзначити, що у зв'язку зі 
світовою пандемією та розповсю-
дженням коронавірусної хвороби 
COVID-19 на території Украї ни Вер-
ховна Рада вже намагалася врегу-
лювати питання віддаленої роботи 
в сучасних умовах. Так, Законом 
Украї ни «Про внесення змін до 
де яких законодав чих актів Украї-
ни, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та еконо-
мічних гарантій у зв'язку з поши-
ренням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» №540-IX від 30 берез-
ня 2020 р. (далі — Закон №540-IX) 
були внесені зміни, зокрема, до 
Кодексу законів про працю Украї ни 
(далі — КЗпП) та визначено понят-
тя дистанцій ної (надомної) роботи 
та гнучкого режиму робочого часу. 
Водночас зазначений закон поро-
див низку питань, які залишились 
неврегульованими, у зв'язку з чим, 

як вказано в пояснювальній запис-
ці до законо проекту №4051, «прий-
няття законо проекту доз волить 
забезпечити чітку регламентацію 
дистанцій ної та надомної роботи, 
запровадження сучасних форм 
дистанцій ної роботи».

Розглянемо основні аспекти пра-
вового врегулювання дистанцій ної 
та надомної роботи, гнучкого робо-
чого часу, а також інші основні но-
вовведення законо проекту №4051.

1 Дистанцій на 
vs надомна робота

1.1. Загальні положення
На відміну від Закону №540-IX, 

яким дистанцій на робота прирів-
нювалась до надомної, законо-
проектом №4051 передбачається 
окреме врегулювання для кожного 
виду роботи за межами місця ви-
робництва або діяльності працедав-
ця. Зокрема, проєкт розрізняє дві 
форми такої роботи — дистанцій-
ну та надомну. Розглянемо основні 
відмінності між ними.

Відповідно до законо проекту 
№4051, дистанцій на робота — це 
така форма організації трудових 
відносин між працівником та робо-
тодавцем, коли робота виконується 
працівником поза приміщеннями 
роботодавця в будь- якому місці за 
його вибором. Надомна робота пе-
редбачає виконання роботи праців-
ником за місцем його проживання 
або в інших заздалегідь обраних 
ним приміщеннях, які характери-

зуються наявністю закріп леної зо-
ни, технічних засобів або їх сукуп-
ності, потрібної для виробництва 
продукції, надання послуг, вико-
нання робіт або функцій.

1.2. Робоче місце працівника
На відміну від дистанцій ної ро-

боти, коли працівник самостій но 
обирає власне робоче місце та пер-

сонально відповідає за забезпечен-
ня безпечних та нешкідливих умов 
праці на ньому, при виконанні на-
домної роботи робоче місце пра-
цівника є фіксованим та не може 
бути змінене з ініціативи праців-
ника без погодження з власником 
або уповно важеним ним органом 
у спосіб, визначений трудовим 
договором про надомну роботу. 
Рішення власника або уповно-
важеного ним органу про відмову 
в наданні згоди на зміну робочого 
місця з ініціативи працівника має 
бути обґрунтоване. І хоча при вико-
нанні надомної роботи робоче міс-
це є фіксованим, законо проектом 
№4051 передбачається можливість 
зміни робочого місця працівника 
з його ініціативи за погодженням 
з власником або уповно важеним 
ним органом у спосіб, визначений 
трудовим договором про надомну 
роботу. Так, при надомній роботі 
працівник у разі неможливості ви-
конувати роботу на фіксованому 
робочому місці з незалежних від 
нього причин має право змінити 
робоче місце за умови повідомлен-
ня власника або уповно важеного 
ним органу не менш ніж за 3 ро-
бочих дні до такої зміни у спосіб, 
визначений трудовим договором 
про надомну працю.

Якщо інше не передбачено тру-
довим договором, забезпечення за-
собами виробництва, матеріалами 
та інструментами, необхідними для 
виконання працівником надомної 
роботи, покладається на власни-
ка або уповно важений ним орган. 
При виконанні роботи дистанцій-
но порядок і строки забезпечення 
працівників, які виконують роботу, 
необхідними для виконання ни-
ми своїх обов'язків обладнанням 
і програмно- технічними засобами 
передбачається трудовим догово-
ром про дистанцій ну роботу, а за 
відсутності відповідних положень 
у трудовому договорі таке забез-
печення покладається на власни-
ка або уповно важений ним орган.

1.3. Робочий час
Законопроектом №4051 перед-

бачається, що при дистанцій ній 
роботі працівники розподіляють 
робочий час на свій розсуд, на них 
не поширюються правила вну-
трішнього трудового розпорядку, 
якщо інше не передбачено у від-
повідному трудовому договорі. 
Водночас при надомній роботі на 

працівників поширюється загаль-
ний режим роботи підприємства, 
установи чи організації. У будь- 
якому випадку як при дистанцій-
ній, так і при надомній роботі за-
гальна тривалість робочого часу 
для працівників не може переви-
щувати норм, встановлених зако-
нодавством Украї ни.

Крім того, оскільки на працівни-
ків, що працюють за дистанцій ною 
формою роботи, не поширюють-
ся правила трудового розпорядку 
(якщо інше не передбачено у тру-
довому договорі), працівникові, 
який виконує дистанцій ну робо-
ту, має бути забезпечений гаран-
тований період вільного часу для 
відпочинку. Зокрема, відповід-
но до законо проекту №4051, при 
дистанцій ній роботі вільний час 
для відпочинку (період відключен-
ня) — це час, коли працівник мо-
же переривати будь- який інформа-
цій но-телекомунікацій ний зв'язок 
з власником або уповно важеним 
ним органом, що не вважається 
порушенням умов трудового дого-
вору чи трудової дисципліни.

1.4. Оформлення трудових 
відносин
Відповідно до законо проекту 

№4051, оформлення дистанцій-
ної або надомної роботи здійс-
нюється шляхом укладення відпо-
відного трудового договору про 
дистанцій ну або надомну роботу 
у письмовій формі. Типова форма 
трудового договору про дистанцій-
ну, а також про надомну роботу має 
бути затверджена Мінекономіки 
як центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері 
трудових відносин. Зокрема, від-
повідно до прикінцевих положень 
законо проекту №4051, передбача-
ється, що Кабінет Міністрів Украї-
ни протягом 3 місяців з моменту 
опуб лікування цього закону має 
забезпечити приведення актів мі-
ністерств, інших органів виконав-
чої влади у відповідність із цим за-
коном.

Водночас на час загрози поши-
рення епідемії, пандемії, необ-
хідності самоізоляції працівника 
у випадках, встановлених законо-
давством, та/або на час загрози 
військового, техногенного, при-
родного чи іншого характеру умо-
ва про дистанцій ну або надомну 
роботу може встановлюватися 

Юлія КИЛЬЧИНСЬКА, 
старший юрист EVERLEGAL
Ю і КИЛЬЧИНСЬКА

Типова форма трудового 
договору про дистанційну 
та надомну роботу має бути 
затверджена Мінекономіки
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у наказі (розпорядженні) власни-
ка або уповно важеного ним ор-
гану без обов'язкового укладення 
відповідного трудового договору 
у письмовій формі.

2 Гнучкий режим 
робочого часу

2.1. Умови встановлення гнуч-
кого режиму робочого часу
Законопроектом №4051 перед-

бачено, що гнучкий режим робочо-
го часу може встановлюватись за 
письмовим та взаємним погоджен-
ням між працівником і власником 
підприємства на визначений строк 
або безстроково як при прий нятті 
на роботу, так і згодом.

Однією з основних умов вста-
новлення гнучкого режиму робо-
чого часу як форми організації пра-
ці є відпрацювання працівником 
сумарної кількості робочих годин 
протягом встановленого обліково-
го періоду.

2. 2. Особливості оформлення
Відповідно до законо проекту 

№4051, гнучкий режим робочого 
часу може надаватися:

а) за заявою працівника з прий-
нятними для нього часовими межа-
ми графіка роботи без завчасного 
двомісячного повідомлення про 

новий графік роботи; або б) робо-
тодавцем, виходячи з виробничої 
необхідності із завчасним двомі-
сячним повідомленням про новий 
графік роботи.

У випадку письмового пого-
дження між працівником і влас-
ником підприємства, установи, 
організації або уповно важеним 
ним органом незалежно від фор-
ми власності роботодавець, вихо-
дячи з структури робочого дня та 
встановленого облікового періо-
ду кожного окремого працівника, 
повинен узгодити час його робо-
ти з роботою інших працівників 
шляхом регулювання фіксованого, 
змінного часу і часу перерви на від-
починок і харчування.

Слід відзначити, що при пору-
шенні прий нятого гнучкого робо-
чого часу, крім застосування відпо-
відних дисциплінарних стягнень, 
працівники можуть переводитись 
на загальновстановлений режим 
без завчасного двомісячного пові-
домлення роботодавцем про таке 
переведення.

* * *
Хоча на перший погляд законо-

проектом №4051 було здійсне-
но спробу врегулювати порядок 
дистанцій ної та надомної робо-
ти, залишається низка питань, які 
ще підлягають доопрацюванню. 
Наприк лад, законо проектом вста-
новлено, що для надомної роботи 
організація трудових процесів поза 
виробничими або робочими примі-
щеннями власника підприємства 
допускається лише для осіб, які ма-
ють, зокрема, «потрібні» житлово- 
побутові умови. Обстеження 
житлово- побутових умов мають 
бути проведені представниками 
роботодавця за участю профспілко-
вого органу, а у відповідних випад-
ках — і представників санітарно-
го й пожежного нагляду. Водночас 
законо проектом №4051 не перед-
бачені ані вимоги до «потрібних» 
житлово- побутових умов праців-
ника, ані порядок та періодичність 
їх обстеження, а також наслідки 
невідповідності житло- побутових 
умов працівника вимогам органі-
зації праці на підприємстві.

Крім того, законо проектом 
№4051 не було врегульовано пе-
ріод, протягом якого власник під-
приємства або уповно важений 
ним орган має видати наказ (роз-
порядження) про дистанцій ну або 

надомну роботу та ознайомити 
працівників з таким наказом (роз-
порядженням) у випадку загрози 
поширення епідемії, пандемії або 
на час загрози військового, тех-
ногенного, природного чи іншого 
характеру.

Досить цікавою також є норма 
законо проекту, яка встановлює 
зобо в'язання роботодавця вести 
облік усіх працівників, які вико-
нують роботу вдома, в час тині 
окремого обліку жінок і чоловіків. 
У зв'язку з необхідністю введення 
власником підприємства обліку 
працівників, що виконують робо-
ту на звичай них умовах, працівни-
ків, що працюють за сумісництвом, 
на умовах гнучкого робочого часу, 
дистанцій но та/або на умовах на-
домної форми організації праці, 
встановлення додаткових вимог 
щодо обліку працівників на умо-
вах надомної роботи за гендерною 
приналежністю матиме наслідком 
суттєве навантаження та усклад-
нення обліку таких працівників 
для роботодавця. 

При надомній роботі на 
працівників поширюється 
загальний режим роботи 
підприємства, установи 
чи організації

15 вересня 2020 р. набула чин-
ності постанова правління НБУ 
№133 від 11 вересня «Про затвер-
дження змін до положення про 
електрон ні гроші в Украї ні» (да-
лі — Постанова). Відповідно до 
неї, впродовж 6 місяців з момен-
ту набуття нею чинності банки 
зобо в'язані розробити та подати 
НБУ зміни до правил використан-
ня електрон них грошей та приве-
сти свою діяльність у відповідність 
з діючою нормативно- правовою 
базою.

В цілому положення Постанови 
стосуються фінансового моніто-
рингу при здійсненні банківських 
операцій, визначають ліміти розмі-
ру кош тів, які можуть зберігатися 
в електрон ному гаманці, вводять 
жорсткішу процедуру відкриття 
електрон них гаманців, встанов-
люють нові вимоги щодо діяльно-
сті комерцій них агентів тощо. Зо-
крема:

• при відкритті електрон них 
гаманців ідентифікація користу-
вачів відбуватиметься аналогіч-
но до процедури відкриття рахун-
ків. При цьому банк зобо в'язаний 
надати користувачу максималь-
но повну інформа цію про порядок 
користування гаманцем та умо-
ви його утримання, а перед спів-
працею взяти згоду на укладен-
ня і підписати договір. Про саме 
створення електрон ного гаманця 
банк- емітент інформуватиме клі-
єнта. Додатково вводяться ліміти 
розміру кош тів, які можуть збе-
рігатися на електрон ному гаман-
ці: на поповнюваному електрон-
ному гаманці може бути сума до 
400 тис. грн, на непоповнювано-
му — до 5 тис. грн;

• вводиться заборона на видачу 
кредитів з кош тів, одержаних як 
передоплата за випущені електрон-
ні кош ти;

• банки зобо в'язані провести 
уточнення інформа ції по вже від-
критим електрон ним гаманцям 
у рамках планового оновлення 
інформа ції;

• перекази з використанням 
електрон них грошей мають супро-
воджуватися інформа цією про від-
правника та одержувача.

У час тині діяльності комерцій-
них агентів:

• обов'язок відкрити окре-
мий рахунок для провадження 
професій ної діяльності;

• готівка, отримана у клієнта, 
має використовуватися агентом 
виключно для внесення на окре-
мий поточний рахунок. Кожна 
операція з прийому готівки має 
супроводжуватися касовим доку-
ментом. Контроль за дотриманням 
порядку зарахування готівки здійс-
нюватиме банк- емітент;

• відтепер комерцій ні агенти 
не мають права передавати свої 
повно важення як суб'єктам гос-
подарювання, так і фізичним осо-
бам;

• забороняється залучення 
комерцій них агентів для випуску 
електрон них грошей.

Певні послаблення в час тині 
конт ролю за проведенням гос-
подарських операцій стосуються 
наступних операцій:

• якщо операція з електрон-
ними грошима здійс нюється з ви-
користанням заздалегідь оплаченої 
картки;

• якщо оплата товарів здійс-
нюється готівкою або з викорис-
танням електрон ного гаманця, від-
критого виключно для проведення 
цієї операції;

• обмеження сум електрон них 
грошей, на які можна здійс нювати 
розрахунки і перекази, не діють 
для ідентифікованих та верифіко-
ваних користувачів електрон них 
гаманців.

Необхідність нововведень 
зумовлена гармоніза цією віт-
чизняного законодавства з євро-
пейським, що цілком очікувано, ад-
же рівень україн ського комплаєнсу 
істотно відрізняється від проход-
ження конт рольних процедур під 
час проведення банківських опе-
рацій у Європі. Вважаємо, що така 
тенденція зберігатиметься й нада-
лі, тому найближчим часом слід 
очікувати змін не лише стосовно 
обігу електрон них грошей. Водно-
час хотілося б бачити актуалізацію 
банківського законодавства в час-
тині захисту персональних даних 
та банківської таємниці, адже в на-
ших реаліях, на жаль, джерелом 
інформа ції для нових телеграм- 
каналів з персональними даними 
є саме віт чизняні банки. 

Електрон ні гроші в Украї ні: 
що зміниться для користувачів

Express opinion

Владислава БОНДАРЧУК, 
юрист Stron
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15.09.2020 р. Верховна Рада Украї-
ни прий няла Закон №1109 «Про вне-
сення змін до де яких законів Украї ни 
щодо розширення переліку кредит-
них договорів, на які поширюється 
дія Закону Украї ни «Про споживче 
кредитування». Проаналізуймо при-
чини популярності мікрокредитуван-
ня і корективи, які вніс Закон №1109.

Через нестабільну економічну си-
туацію в країні, яка ще більше заго-
стрилась у зв'язку з карантинними 
заходами, багато україн ців втратили 
роботу або у них знач но скоротилися 
доходи. Як наслідок, і так популярні 
в країні мікрокредити стали ще більш 
привабливими для багатьох. Яскрава 
реклама, розташування кредитних 
кіосків у багатолюдних місцях або ж 
взагалі можливість отримати таку 
позику онлайн, обіцянка швидкого 
надання грошей «до зар плати» без не-
обхідності підтвердження доходів — 
усе це стимулює людину витратити 
за місяць більше, ніж вона зароби-
ла. Та як відомо, позичаємо ми чу-
жі кош ти тимчасово, а віддаємо свої 
і назавжди. На жаль, багато людей 
при такій спрощеній процедурі отри-
мання кредитів легковажно став-
ляться до необхідності ретельно 
вивчити умови надання кош тів, 
у яких, як правило, прописані 
додаткові комісії та платежі, 
«болючі» штрафні санкції за 
затримку з поверненням 
позики, а також процент-
ні ставки за користування 
нею, які знач но переви-
щують ринкові. Наслід-
ки такої неуважності, 
як правило, затягу-
ють позичальників 
у глибоку боргову яму, 
з якої важко вибратися 
з малими втратами, оскіль-
ки сукупні витрати від такого 
мікрокредиту, враховуючи 
всі штрафні санкції та про-
центи, можуть кратно пе-
ревищувати суму позики.

Прий няття Закону Украї ни «Про 
внесення змін до де яких законів 
Украї ни щодо розширення переліку 
кредитних договорів, на які поши-
рюється дія Закону Украї ни «Про 
споживче кредитування» загалом 
є дуже актуальним та позитивним 
рішенням. Більш чітке врегулюван-
ня процедури видачі мікрокреди-
тів унаслідок поширення на них 
дії Закону Украї ни «Про споживче 
кредитування», обмеження макси-
мальної сукупної суми стягнення 
з боржника за договором мікрокре-
диту подвій ною сумою взятого кре-
диту незалежно від домовленостей 
сторін та інші зміни мінімізують 
порушення прав споживачів, по-
силять належну перевірку креди-
тоспроможності позичальників та 
зменшать кількість судових спорів, 
які виникали з договорів мікрокре-
дитування.

Враховуючи стрімкий ріст кіль-
кості фінансових установ, що нада-
ють мікрокредити, прий няття за-
кону «Про внесення змін до де яких 
законів Украї ни щодо розширення 
переліку кредитних договорів, на 
які поширюється дія Закону Украї-
ни «Про споживче кредитування» 
є досить актуальним і необхідним 
на сьогоднішній день.

До прий няття цього закону від-
носини стосовно мікрокредитів ре-
гулювалися переважно положення-
ми Цивільного кодексу про позику 
та принципом свободи договору: 
доз волено все, що не заборонено. 
До того ж, боржники за мікрокре-
дитами взагалі не розглядалися як 
споживачі відповідно до ст. 11 За-
кону Украї ни «Про захист прав спо-
живачів», на відміну від боржників, 
що підпадали під дію закону «Про 
споживче кредитування».

Споживач у кредитних відно-
синах є слабшою стороною, 

тому повинен бути більш 
захищений порівня-

но з кредитором. Положення зако-
ну «Про споживче кредитування» 
звужують застосування принципу 
свободи договору, встановлю ючи 
імперативні вимоги до процедури 
укладання кредитного договору, 
його обов'язкових положень, обме-
ження відповідальності боржника 
у випадку прострочки тощо.

Нові зміни до закону «Про спо-
живче кредитування», крім вклю-
чення категорії мікрокредитів до 
сфери споживчого кредитування, 
закріп люють заборону подвій ної 
відповідальності у вигляді штра-
фу та пені одночасно, чим досить 
час то зло вживали кредитори. Не 
менш важливими є положення 
про обов'язкову згоду споживача 
на передачу інформа ції стосов-
но кредиту хоча б в одне бюро 
кредитних історій та обов'язкове 
інформування всіх бюро кредит-
них історій, до яких передавалася 
інформа ція за кредитним догово-
ром, у разі продажу, переуступки 
права вимоги за таким договором. 
Це дасть змогу споживачу у будь- 

який момент мати доступ до 
своєї актуальної кредит-

ної історії і у разі по-
рушень ефективно 

здійс нювати за-
хист своїх прав 
та інтересів.

Мікрокредитування: 
порятунок чи пастка?

Світлана БАГДАШКІНА, 
адвокат, старший юрист IBC Legal Services

Ірина НИЗЬКА, 
юрист Misechko&Partners law fi rm
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Статистичні дані свідчать, що 
попит населення на отримання 
малих та короткострокових по-
зик щороку зрос тає на близько 
80%. При цьому знач на час тина 
(близько 60%) таких кредитів 
оформлюється дистанцій но: че-
рез інтернет за кілька хвилин піс-
ля ознайомлення з яскравою ре-
кламою фінансової компанії щодо 
вигідних умов кредитування під 
0%. Звичай но, в сьогоденних ре-
аліях такі позики час то закінчу-
ються зрос танням суми боргу спо-
живача в багатократному розмірі 
та неспроможністю її повернути.

З 2016 р. в Украї ні діє Закон 
«Про споживче кредитування», 
який у більшості випадків не 
охоп лював малі позики, що на-
даються небанківськими кре-
дитними установами. Виправи-
ти таку ситуацію покликаний 
Закон №1109 «Про внесення змін 
до де яких законів Украї ни щодо 
споживчого кредитування і фор-
мування та обігу кредитних істо-
рій», прий нятий Верховною Ра-
дою Украї ни 15.09.2020 р.

Ключові зміни, запропоновані 
новим законом, полягають у на-
ступному:

• позики, які видаються на 
строк до місяця, а також пози-
ки на суму, що не перевищує 
мінімальної заробітної плати 
(мікрокредити), починають під-
падати під дію закону «Про спо-
живче кредитування»;

• мікрокредити нарівні з ін-
шими споживчими кредитами 
мають супроводжуватись пов-
ним інформуванням клієнта про 
загальну вартість, реальну від-
соткову ставку, супутні витрати 
тощо. Виключення — відсутність 
обов'язку кредитодавця надавати 
клієнту паспорт споживчого кре-
диту за встановленою формою;

• сума боргу, яка може бути 
сплачена у випадку невиконан-
ня зобо в'язань за мікрокредитом 
(включно з відсотками, штра-
фом, пенею та іншими платежа-
ми), не повинна перевищувати 
подвій ного розміру отриманих 
клієнтом кош тів;

• процентна ставка за мі-
крокредитом у разі порушення 
умов договору позичальником 
не може бути змінена у бік по-
гіршення (збільшення) для спо-
живача;

• для укладення договору що-
до споживчого кредиту (будь- 
якого) клієнту слід надати доступ 
до інформа ції, яка складає його 
кредитну історію, а також пого-
дитись на поширення інформа-
ції про такий кредит через бюро 
кредитних історій, що включене 
до відповідного реє стру;

• унормовано порядок пере-
дання інформа ції про кредитну 
історію споживача у разі відсту-
плення прав за споживчим креди-
том, зокрема, встановлено обов'я-
зок осіб, до яких перейшло право 
вимоги за таким кредитом, укла-
сти договір на надання та отри-
мання інформа ції щодо кредитної 
історії з відповідним бюро.

У вказаних нововведеннях 
є позитивні зрушення як для 
споживачів (у час тині обмежен-
ня непропорцій ного збільшення 
боргу за малими позикам, на-
дання відкритої інформа ції щодо 
їх реальної вартості), так і для 
кредитодавців (у час тині поси-
лення вимог щодо формування 
кредитних історій для кожного 
клієнта). Хоч запроваджені по-
ложення переважно балансують 
у бік захисту прав споживачів, 
вони є закономірними з огляду 
на знач ні темпи зрос тання част-
ки мікрокредитів на ринку фі-
нансових послуг.

Безсумнівно, обмеження мож-
ливості нараховувати процен-
ти, штрафи і пені за кредитом 
суттєво знизить зацікавленість 
кредитодавців у такому виді кре-
дитування. Поряд з цим, зміни 
можуть дійсно стимулювати спо-
живачів уникати отримання не-
помірних позик, а фінустанови 
запобігати доведенню клієнтів 
до неплатоспроможності через 
отримання незнач них, на пер-
ший погляд, кредитів.

Тим не менш, законодавець 
не передбачив вимог до форми 
надання споживачу інформа ції 
про мікрокредит (наприк лад, 
паспорт за формою, яка перед-
бачена для всіх споживчих кре-
дитів) для уникнення надмірних 
формальностей при видачі малих 
позик. Відсутність такої (або по-
дібної) форми може провокува-
ти кредиторів до використання 
різних способів приховування 
дійсної інформа ції про кредит 
у подальшому. 

Попри те, що рівень проникнен-
ня споживчих кредитів на сьогодні 
складає менше, ніж 5% ВВП, темпи 
їх зрос тання вкрай високі. За 9 мі-
сяців 2019 р. відношення нових спо-
живчих кредитів до приватного спо-
живання сягнуло майже 9%. Тобто 
кредитування стає помітним чин-
ником внутрішнього споживання.

Загальні правові та організацій-
ні засади споживчого кредитуван-
ня в Украї ні визначаються Зако-
ном «Про споживче кредитування» 
№1734-VIII від 15 листопада 2016 р. 
(далі — Закон). Його прий няття 
у 2016 р. стало суттєвим кроком 
у регулюванні відносин споживчо-
го кредитування. Разом з тим, Закон 
містив низку прогалин. Так, під його 
дію не потрапили кредитні догово-
ри, кредиторами за якими є в основ-
ному небанківські кредитні устано-
ви, якщо укладаються вони на строк 
до місяця, та договори, загальний 
розмір кредиту за якими не пере-
вищує мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої на день укладення 
кредитного договору.

Такі законодав чі прогалини ча-
сом призводять до того, що спожи-
вачі, не повертаючи кредити вчас-
но, потрап ляють у «боргову яму». 
Так, за інформа цією Націо нальної 
комісії, що здійс нює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг, протягом останнього 
року надзвичай но зросла кількість 
скарг щодо фінансових компаній, 
які здійс нюють мікрокредитування.

Також існує проб лема з перевір-
кою кредитних історій позичаль-
ників, що, на мою думку, є одним 
з факторів стимулювання створення 
«боргових ям».

15 вересня Верховна Рада Украї ни 
зробила суттєвий крок, який допо-
може вирішити ці проб лемні питан-
ня — було прий нято Закон №1109 
«Про внесення змін до де яких законів 
Украї ни щодо розширення переліку 
кредитних договорів, на які поширю-
ється дія Закону Украї ни «Про спо-
живче кредитування». Відтепер сфе-
ра дії Закону поширюватиметься на 
кредитні договори, що укладаються 
на строк до місяця. Та й до кредитів 
за договорами, загальний розмір 
позики за якими не перевищує 
мінімальної заробітної плати, 
встановленої на день укладен-
ня кредитного договору, засто-
совуються вимоги Закону, крім 
ч. 2–7 ст. 9 і ст. 19.

Варто звернути увагу і на роз-
ширення переліку умов договору 
про споживчий кредит. Ст. 12 За-
кону доповнено положенням, від-
повідно до якого такий договір має 
містити згоду споживача на пере-
дачу інформа ції стосовно креди-
ту хоча б в одне бюро кредитних 
історій, яке включене до Єдиного 
реє стру бюро кредитних історій. 
Відсутність такої згоди споживача, 
відповідно до внесених змін, має 
наслідком відмову кредитодавця 
в укладенні договору та здійснен-
ні кредитної операції. Обов'язок 
інформування кредитних бюро по-
кладений на кредитодавця.

У випадку продажу, переуступки 
права вимоги за договором про спо-
живчий кредит кредитодавець зобо-
в'язаний протягом 5 робочих днів 
з дня укладення відповідного до-
говору сповістити бюро кредитних 
історій, у яке передавалася інформа-
ція за таким договором, про відсту-
плення права вимоги в порядку, 
встановленому законодавством.

Також Закон доповнено поло-
женням, згідно якого сукупна су-
ма платежів, що підлягають сплаті 
споживачем у разі невиконання йо-
го зобо в'язань, передбачених дого-
вором про споживчий кредит (не-
устойки (штраф, пеня), процентної 
ставки, інших платежів), загальний 
розмір кредиту за яким не переви-
щує мінімальної заробітної плати, 
не може перевищувати подвій ної су-
ми, одержаної споживачем за таким 
договором, і не може бути збільшена 
за домовленістю сторін.

Усі нововведення доз волять зро-
бити процеси споживчого креди-
тування більш чіткими, додадуть 
позичальникам дисципліни та від-
повідальності.

Названі зміни на-
беруть чинності 
через 3 місяці 
з дня опуб-
лікування 
Закону.

Максим ГАЛАН, 
юрист EQUITY

Дмитро ЛУЦ, 
к.ю.н., науковий радник 
ЮК «Майстро і Беженар»
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Топ-5 рішень Верховного Суду 
в податкових спорах у 2020 році

Найважливішою подією в сфері 
податків у 2020 р. одно знач но було 
прий няття Закону Украї ни №466-ІХ 
від 16.01.2020 р. (також відомого як 
«1210»), яким у Податковий кодекс 
Украї ни було імплементовано ін-
струменти антиофшорного плану 
дій BEPS. Цьогоріч у податках ледь 
не вся увага належала йому.

Але це у світі податкового кон-
салтингу, планування та компла-
єнсу. У світі ж податкових адво-
катів поряд з такими важливими 
законодав чими змінами багато часу 
приділяється також вивченню по-
зицій Верховного Суду. Щороку він 
розглядає сотні справ, які стосують-
ся питань податків. У такій великій 
кількості рішень досить легко загу-
битися та пропустити якийсь із ці-
кавих та важливих вис новків, який 
може мати вирішальний вплив на 
ваш кейс.

Ми вибрали п'ятірку цікавих, на 
нашу думку, вис новків Верховного 
Суду з податкових питань у 2020 р. 
на даний момент.

1 Допуск- недопуск

Про вис новок Верховного Суду 
в постанові від 21.02.2020 р. у спра-
ві №826/17123/18: допуск до пере-
вірки не перешкоджає оскарженню її 
результатів з підстав процедурних 
порушень.

Питання належного способу захи-
сту від незакон ної виїзної податкової 
перевірки завжди було дискусій ним. 
Декілька років поспіль касацій на ін-
станція адміністративних судів стоя-
ла на позиції, що платник має право 
захищатися від незакон ної перевір-
ки виключно шляхом недопуску по-
даткових ревізорів до проведення 
перевірки. Відповідно до цієї пози-
ції, якщо допуск відбувся, платник 

податків не може в подальшому по-
силатися на процедурні порушення 
при оскарженні рішень, які прий няті 
за результатами перевірки.

Але в постанові від 21.02.2020 р. 
у справі №826/17123/18 Верховний 
Суд відступив від цієї позиції та дій-
шов нових вис новків:

1) незважаючи на допуск по-
даткового органу до проведення 
перевірки, платник податків у по-
дальшому має право посилатися на 
порушення норм законодавства що-
до проведення перевірки при оскар-
женні її результатів;

2) за наявності таких підстав по-
зову суди мають надавати їм оцінку 
в першу чергу.

При цьому, як випливає з вказа-
ної постанови, для посилання на 
такі процедурні підстави скасування 
рішень податкових органів не по-
трібно оскаржувати наказ про про-
ведення перевірки.

Що це означає для платників по-
датків? Тепер за обставин незакон-
ності перевірки платникам податків 
не обов'язково не допускати конт-
ролю ючий орган до проведення пе-
ревірки, ризикуючи накладенням 
арешту на май но та банківські ра-
хунки. Усі порушення щодо при-
значення та проведення перевірки, 
якщо вони призвели до прий няття 
незакон них рішень, є самостій ними 
підставами для їх скасування.

2 Відшкодовуйте, 
будь ласка, 
не перевіряючи

Про вис новок Верховного Суду 
у постанові від 19.03.2020 р. у спра-
ві №460/2939/18: у податкових ор-
ганів відсутні підстави проводити 
документальні перевірки бюджет-
ного відшкодування ПДВ за період 
з 1 липня 2015 р.

З 1 липня 2015 р. в Украї ні поча-
ла повноцінно працювати сис тема 
електрон ного адміністрування ПДВ, 
яка разом з сис темою моніторингу 
та блокування податкових наклад-
них мала забезпечити безперебій ну 
роботу авто матичного відшкодуван-
ня ПДВ. У зв'язку з цим у Податко-
вому кодексі Украї ни (ПКУ) було 
запроваджено запобіжник у вигляді 
заборони проводити документальні 
перевірки бюджетного відшкодуван-
ня ПДВ з 1 липня 2015 р. крім окре-
мих випадків (п. 200.11 та п. 37 під-
розділу 2 розділу ХХ ПК Украї ни). 
Це супроводжувалося введенням 
норми про достатність податко-
вої накладної для підтвердження 
права на податковий кредит з ПДВ 
(абз. 3 п. 201.10 ПКУ).

Однак на практиці норма про 
заборону проводити документальні 
перевірки бюджетного відшкоду-
вання ПДВ повноцінно так і не за-
працювала. Податкова служба про-
довжує на підставі пп. 78.1.8 ПКУ 
проводити позапланові податкові 
перевірки бюджетного відшкоду-
вання ПДВ, ігноруючи п. 200.11 та 
п. 37 підрозділу 2 розділу ХХ ПК 
Украї ни, якими передбачено, що 
документальна перевірка бюджет-
ного відшкодування може бути про-
ведена виключно за наявності та-
ких умов:

1) якщо бюджетне відшкоду-
вання було сформоване за рахунок 
від'ємного значення ПДВ за опера-
ціями за періоди до 1 липня 2015 р., 
що не підтверджені документальни-
ми перевірками; або

2) якщо бюджетне відшкодуван-
ня було сформоване за рахунок по-
даткового кредиту з придбання то-
варів/послуг за період до 1 січня 
2017 р. у платників податку, що ви-
користовували спеціальний режим 
оподаткування, визначений відпо-
відно до ст. 209 ПКУ.

Але в 2020 р. це питання бу-
ло поставлене на вирішення Вер-
ховного Суду, який підтримав 
платників податків та у поста-
нові від 19.03.2020 р. у справі 
№460/2939/18 дійшов вис новку, 
що позапланова документальна по-
даткова перевірка бюджетного від-
шкодування ПДВ за відсутності під-
став, передбачених п. 200.11 ПКУ, 
є незакон ною. Тобто якщо податко-
вий орган перевірив бюджетне від-
шкодування ПДВ платника податків 
за відсутності вказаних підстав та 
прий няв податкове повідомлення- 
рішення про відсутність права на 
відшкодування або зменшення йо-
го суми, у поєднанні з вис новком 
Верховного Суду про незакон ність 
перевірки як підставу для скасуван-
ня рішення таке рішення підлягає 
скасуванню.

3 Семеро одного 
не чекають

Про вис новок Верховного Суду 
у постанові від 22.07.2020 р. у спра-
ві №826/15459/18: штрафи за по-
даткові накладні, які не надаються 
покупцеві, за період з 1 січня 2017 до 
23 травня 2020 р. вважаються ска-
сованими в силу норм Закону Украї ни 
№466-ІХ від 16.01.2020 р. незалежно 
від здійснення їх перерахунку подат-
ковим органом.

Одним з найбільш дискусій них 
питань у сфері податків протягом ос-
танніх декількох років були надмірні 
штрафи за нереє страцію податко-
вих накладних, які не надаються 
покупцеві. Порушення строків реє-
страції таких податкових накладних 
не спричиняло шкоди ні платникам 
податків- покупцям, ні державно-
му бюджету. Та незважаючи на це, 
штрафи за ці порушення у великій 
кількості випадків сягали десятків 
мільйонів гривень.

Законом Украї ни №466-ІХ від 
16.01.2020 р. зі змінами відповід-
но до Закону Украї ни №786-IX від 
14.07.2020 р. ці штрафи були суттєво 
зменшено, та податкові органи зобо-
в'язані здійснити їх перерахунок 
у межах 510 або 1700 грн (залеж-
но від виду порушення). Поперед-
ні штрафи підлягають скасуванню.

Однак на практиці виникла си-
туація, за якої податкові органи не 
поспішають перераховувати штра-
фи та прий мати нові рішення на 
заміну поперед нім. У зв'язку з цим 
постало принципове питання щодо 
авто матичного скасування штрафів 
відповідно до абз. 3 п. 73 підрозділу 
2 розділу ХХ ПКУ: «Контролю ючий 
орган за місцем реє страції платни-
ка податку здійс нює перерахунок 
суми штрафу і надсилає (вручає) 
такому платнику нове податкове 
повідомлення- рішення. Поперед нє 
податкове повідомлення- рішення 

вважається скасованим 
(відкликаним)».

Михайло ГРИНЬКЕВИЧ, 
юрист Sayenko Kharenko, адвокат
М й ГРИНЬКЕВИЧ
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Щодо цього питання висловився 
Верховний Суд, який у постанові від 
22.07.2020 р. у справі №826/15459/18 
(а також у постанові від 29.07.2020 р. 
у справі №2040/7658/18) вказав, що 
«поперед нє податкове повідомлення- 
рішення вважається скасованим (від-
кликаним) без вчинення будь- яких 
додаткових дій з боку конт ролю-
ючого органу, тобто в силу закону».

Тобто Верховний Суд підтвердив, 
що скасування штрафів не залежить 
від дій податкового органу щодо їх 
перерахунку. Цим вис новком ВС по-
легшив ситуацію платників податків 
і усунув недоліки норми, спричинені 
її неодно знач ним формулюванням.

4 Не BEPS-ом єдиним

Про вис новки Верховного Суду 
у постанові від 27.07.2020 р. у спра-
ві №826/5911/18: принципи ділової 
мети та основної мети вже діяли 
в судовій практиці в межах загально-
го принципу превалювання суті над 
формою, а нові норми Закону Украї ни 
№466-ІХ від 16.01.2020 р. щодо діло-
вої мети та тесту на основну мету 
(Principal purpose test) лише підтвер-
джують уже існуючий підхід.

У зв'язку з прий няттям Закону 
Украї ни №466-ІХ від 16.01.2020 р. 
(про впровадження кроків плану дій 
BEPS) у колах податкових консуль-
тантів точилися дискусії щодо право-
вих наслідків введення цим Законом 
принципу ділової мети при оцінці 
гос подарських операцій платників 
з нерезидентами та тесту на основну 
мету (Principal purpose test) при за-
стосуванні конвенцій про уникнення 
подвій ного оподаткування. Зокрема, 
висловлювалися думки щодо нега-
тивних наслідків цих норм для плат-
ників після набрання ними чинно-
сті (норми почали діяти з 23 травня 
2020 р.).

Водночас у колах адвокатів такі 
роздуми викликали подив, адже по-
даткові органи та суди вже давно, 
незважаючи на ці норми, широко 
застосовують ці принципи при дослі-
дженні транз акцій платників з огляду 
на загальний правовий принцип пре-
валювання суті над формою. Тобто 
для адвокатів у цьому плані Закон 
№466-ІХ принципово нічого не змі-
нив, а лише формалізував те, що і так 
давно діяло на практиці.

У зв'язку з цим показовою є по-
станова Верховного Суду від 
27.07.2020 р. у справі №826/5911/18. 
У цій справі Суд застосував вказані 
принципи до відносин щодо засто-
сування зменшеної ставки податку 
на підставі положень конвенцій про 
уникнення подвій ного оподаткуван-
ня, які існували задовго до набрання 
чинності вказаним вище Законом 
(2015–2017 рр.). Більше того, Верхов-
ний Суд вказав, що Закон №466-ІХ 
підтверджує правильність вис новків 
суду щодо застосування цих принци-
пів. Тобто Верховний Суд не застосо-
вував вказані норми Закону ретро-
спективно, а послався на них, як на 
підтвердження існуючої практики.

Тому інструменти BEPS у цьому 
питанні не є такою вже новелою, як 
прий нято вважати.

5 Неповторна 
повторність

Про вис новок Верховного Суду 
в постанові від 21.01.2020 р. у справі 
№820/11382/15: одним актом пере-
вірки може бути встановлено пов-
торність правопорушення для цілей 
застосування збільшеного розміру 
штрафу.

І в кінці про негативну практику 
для платників податків, яку варто 
враховувати.

Розмір штрафу за недоплату подат-
ків (ст. 123 ПКУ) або їх недоутриман-
ня податковим агентом під час випла-
ти доходу (ст. 127 ПКУ) залежить від 
повторності вчиненого порушення. 
Якщо платник вчинив порушення 
вперше, застосовується штраф у роз-
мірі 25% суми нарахованого подат-
ку, повторно — 50%, втретє — 75%.

Верховний Суд досліджував питан-
ня повторності в контексті застосу-
вання ст. 127 ПКУ: чи може повтор-
ність бути встановлена одним актом 
у рамках однієї податкової перевірки 
незалежно від того, чи встановлюва-
лося це порушення під час поперед-
ніх перевірок платника в інших актах 
перевірки.

У постанові від 21.01.2020 р. 
у справі №820/11382/15 Верховний 
Суд дійшов вис новку, що повторність 
правопорушення може бути встанов-
лена одним актом перевірки. Тоб-
то якщо в акті зафіксовано декілька 
фактів неутримання податків, кож-
ний наступний факт буде вважатися 
повторним для цілей застосування 
збільшеного розміру штрафу.

Такий підхід Верховного Суду, на 
нашу думку, залишає поза увагою 
аспекти продовжуваного правопо-
рушення та мету введення посиленої 
відповідальності за повторні право-
порушення. Зокрема, у цьому разі, на 
наш погляд, є причини стверджувати, 
що платником вчиняється триваюче 
правопорушення, яке припиняється 
лише шляхом його виявлення. А су-
воріший штраф застосовується після 
того, як особа знала про незакон ність 
своєї поведінки, однак продовжувала 
порушувати закон. Саме тому пов-
торність правопорушення є обтяжу-
ючою обставиною при притягненні 
особи до відповідальності. Зокрема, 
повторне вчинення правопорушен-
ня є обтяжуючою обставиною при 
притягненні особи до кримінальної 
(п. 1 ч. 1 ст. 67 Кримінального ко-
дексу Украї ни) та адміністративної 
(п. 2 ч. 1 ст. 35 Кодексу Украї ни про 
адміністративні правопорушення) 
відповідальності.

За цією ж логікою встановлені 
збільшені розміри штрафів у По-
датковому кодексі Украї ни. На наш 
погляд, застосування суворіших 
штрафів до виявлення триваючого 
правопорушення суперечить вказа-
ній логіці посиленої відповідальності. 
Сподіваємося, в майбутньому цей 
підхід буде переглянутий. 

08.08.2020 р. набрав чинності 
Закон Украї ни від 14.07.2020 р. 
№786-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу Украї ни 
щодо функ ціонування електрон-
ного кабінету та спрощення ро-
боти фізичних осіб- підприємців» 
(далі — Закон №786-ІХ), яким до 
податкового законодавства було 
внесено знач ну кількість новацій. 
Важливою функ цією цього закону 
є внесення змін до Закону Украї ни 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу Украї ни щодо вдоскона-
лення адміністрування податків, 
усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому 
законодавстві» від 16.01.2020 р. 
№466-IX, який так нещадно кри-
тикувала бізнес- спільнота.

Отже, Законом №786 внесено 
зміни до п. 522 підрозділу 10 роз-
ділу ХХ «Перехідні положення» 
Податкового кодексу Украї ни (да-
лі — Кодекс), якими з 08.08.2020 р. 
скасовано мораторій на проведен-
ня де яких перевірок. Враховуючи 
останні зміни, під час карантину 
можуть проводитися документаль-
ні позапланові перевірки:

• які проводяться на звернення 
платника податків;

• з підстав, визначених 
у пп. 78.1.7 та 78.1.8 п. 78.1 
ст. 78 Кодексу (розпочато про-
цедуру реорганізації юридичної 
особи (крім перетворення), при-
пинення юридичної особи або 
підприємницької діяльності фі-
зичної особи- підприємця, закрит-
тя постій ного представництва чи 
відокремленого підрозділу юри-
дичної особи, в т. ч. іноземної 
компанії, організації, порушено 
провадження у справі про визнан-
ня платника податків банк рутом 
або подано заяву про його зняття 
з обліку).

Важливим нововведенням є ви-
ключення норм, які надавали пра-
во конт ролю ючим органам при пе-
ревірці оформлення працівників 
опитувати їх та роботодавців про 
виплачені пасивні доходи та інші 
додаткові блага та відшкодування.

Ще однією новелою є скасу-
вання договору про визнання 
електрон них документів для реє-
страції в електрон ному кабінеті 

платника. Плюс передбачаєть-
ся, що в електрон ному кабіне-
ті відображатимуться податкові 
повідомлення- рішення. Це ново-
введення надасть можливість по-
кращити взаємодію з податків-
цями, спрямоване на зменшення 
обсягів паперового документообо-
роту та розширення можливостей 
електрон ного кабінету.

Водночас ст. 13 Закону Украї ни 
«Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» №2464 по-
датковим органам надано право 
проводити перевірки на підприєм-
ствах, в установах і організаціях, 
у осіб, які провадять незалежну 
професій ну діяльність, фізичних 
осіб- підприємців бухгалтерських 
книг, звітів, кош торисів та ін-
ших документів про нарахуван-
ня, обчислення та сплату єдиного 
внеску, достовірності відомостей. 
Слід зауважити, що чинними нор-
мативними актами не встановле-
но обов'язку стосовно завчасного 
повідомлення платника податків 
про проведення документальної 
позапланової перевірки на підставі 
пп. 78.1.7 Кодексу.

Згідно п. 85.2 Кодексу, платник 
податків зобо в'язаний надати по-
садовим (службовим) особам конт-
ролю ючих органів у повному обсязі 
всі документи, що належать або 
пов'язані з предметом перевірки. 
Такий обов'язок виникає у плат-
ника податків після початку пе-
ревірки.

Проблемним питанням при про-
веденні перевірок є невстановлен-
ня платників податків та їх посадо-
вих осіб за податковою адресою 
у зв'язку з припиненням діяльності, 
що, у свою чергу, призводить до не-
можливості здійснення необхідних 
заходів щодо зняття з обліку таких 
платників податків.

Підсумовуючи викладене, вва-
жаємо, що скасування мораторію 
на проведення окремих видів пе-
ревірок було зумовлене, перш за 
все, необхідністю розблокування 
процедур припинення, реорганіза-
ції (крім перетворення) юридичних 
осіб, для реалізації яких необхідне 
проведення документальних пере-
вірок конт ролю ючими органами. 

Перевіркам бути

Express opinion

Родіон КОКОШ, 
старший юрист, адвокат EQUITY
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Міжнародна торгівля

Що варто знати експортерам та імпортерам, 
які планують підписувати контракти за новою 
редак цією міжнародних правил Інкотермс

Інкотермс®2020 vs Інкотермс®2010

Міжнародна торгівля — сфера, 
що враховує величезну кількість 
деталей та нюансів. Кожна країна 
має свої особ ливості у законодав-
стві, тому для зручності гравців 
на ринку були розроблені універ-
сальні правила, які доз воляють 
уніфікувати та стандартизувати 
умови в міжнародній торгівлі. Та-
кі правила створюють прозорі та 
зрозумілі умови для всіх і визнача-
ють важливі обов'язки покупців та 
продавців щодо поставки товарів 
за контрактами купівлі- продажу. 
Одними з них є стандартизовані 
правила Інкотермс®, за умовами 
яких визначені основні обов'язки 
сторін, такі як розподіл витрат та 
порядок переходу ризиків від однієї 
сторони до іншої.

З 1 січня набрала чинності вже 
11-а редакція правил — Інкотер-
мс®2020. Вона не скасовує дію 
поперед ньої, і ті, кому це зручно, 
можуть укладати контракти на 
умовах Інкотермс®2010 або навіть 
Інкотермс®2000. Головне — усвідо-
мити, які переваги отримує компа-
нія відповідно до нових термінів, 
а що варто залишити без змін. Щоб 
прий няти правильне рішення, слід 
розуміти, на які питання відповіда-
ють правила Інкотермс®, що регу-
люють та які функції виконують.

Які ж основні тренди та новели 
у правилах Інкотермс®2020? Варто 
наголосити, що документ не зазнав 
суттєвих змін, але де які з них допо-
можуть міжнародному бізнесу змен-
шити ризики під час експортно- 
імпортних операцій.

Поділ правил на групи
Суттєвою перевагою нової ре-

дакції правил є об'єднання термі-
нів, які ми звикли використовувати 
у табличному вигляді, з розподілом 
на чотири групи: E, F, C, D. Нова 
версія правил об'єднала терміни за 
видами транс порту, тому при ви-
борі умов поставки для конт ракту 
слід керуватися, перш за все, ана-
лізом логістичного ланцюжка по-
стачання та маршруту доставки.

Термін FCA та бортові 
коносаменти
Нова редакція правил розширює 

можливості застосування терміну 
FCA при морських перевезеннях, 
з яким нерідко працюють при оп-
латі товару за банківською гаран-
тією. Якщо раніше це правило не 
можна було використовувати для 
оформлення інкасо або докумен-
тарного акредитиву, то у версії Ін-
котермс®2020 таку можливість пе-
редбачено. При цьому покупець 
має надати інструкції для свого 
перевіз ника та уповно важити йо-
го на надання коносаменту про-
давцеві. За такої умови продавець 
зобо в'язаний видати, зі свого боку, 
той самий коносамент для органі-
зації розвантаження товару в порту 
призначення.

Слід зазначити, що продавець 
не повинен зай матися організа-
цією перевезення, а дата поставки 
товару всередині країни та дата за-
вантаження на борт судна будуть 
різними.

Рівні страхового покриття 
у правилах CIF/CIP
У версії Інкотермс®2010 терміни 

CIF та CIP покладають на продавця 
обов'язок організувати страхуван-
ня вантажу з мінімальним стра-
ховим покриттям («Застереження 
С Інституту лондонських страхо-
виків щодо страхування вантажів 
LMA/IUA або будь- яких подібних 
застережень»). Для правил CIF но-
ва версія забезпечує мінімальне по-
криття (С), а правила CIP відтепер 
зобо в'язують продавця отримати 
страхове покриття відповідно до 
застереження А, яке враховує всі 
ризики. Завдяки ретельному ана-
лізу найкращих практичних кейсів 
Міжнародна торгова палата розро-
била умови, які повністю відпові-
дають вимогам сьогодення.

Можливість організувати 
перевезення власним 
транс портом
Поперед ні версії правил позбав-

ляли покупців та продавців можли-
вості організації перевезення то-
варів власним транс портом. При 
цьому на практиці виникають си-
туації, коли можна доставляти ван-
тажі без учас ті посеред ника. Пра-
вила версії Інкотермс®2020 прямо 
доз воляють укладання договору та 
організацію необхідних перевезень 
для термінів FCA/DAP/DPU/DDP.

Заміна терміну DAT 
(поставка на термінал) 
на DPU (поставка 
з розвантаженням)
У версії Інкотермс®2010 були два 

терміни, які мали дуже схожі зобо-
в'язання щодо виконання умов по-
ставки — DAT та DAP. У новій редакції 
правил зберігається редакція термі-
ну DAP, коли продавець здійс нює 
поставку, і товар надано у розпоря-
дження покупця на транс портному 
засобі, готовому 
до розвантаження. 
Водночас термін 
DAT виключено. 
Замість «Поставки 
на термінал» група 
D включатиме тер-
мін DPU (Delivered 
at place unloaded — 
поставка на місце 
з розвантаженням). 
Для використання 
цього терміну слід 
зауважити, що про-
давець має переко-
натися в можливості 
організації розван-
таження в точці до-
ставки, інакше він 
не виконає свої 
зобо в'язання за кон-
трактом.

Правила для зов-
нішньоекономічних 
контрактів та вну-
трішньої торгівлі 
регулюють наступ-
ні моменти:

• розподіл від-
п о в і д а л ь н о с т і 
і обов'язків сторін: 
хто за що відпові-
дає у взаєминах 
з постачання това-
ру між продавцем 

і покупцем щодо оплати перевезен-
ня, страхування вантажу, підготовки 
транс портних документів, виконан-
ня митних формальностей тощо;

• розподіл ризиків: де і коли про-
давець поставляє товари, в який мо-
мент настає перехід відповідальності 
за безпечну доставку;

• розподіл витрат: яка зі сторін 
несе відповідальність і які витрати, 
що стосуються поставки товарів, що-
до транс портування до місця при-
значення, упаковки, навантаження 
в транс портний засіб та вивантажен-
ня в пункті прибуття.

Незалежно від того, яку версію пра-
вил ви використовуватимете при по-
стачанні товарів, слід дотримуватися 
простих «правил безпеки» ведення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Віта МІРОШНИЧЕНКО, 
керівник практики митного 
регулювання та міжнародної 
торгівлі PwC в Украї ні

Ві МІРОШНИЧЕНКО

За матеріалами пуб лікації 
«Інкотермс®2020. Правила МТП 
з використання термінів для 
внутрішньої та міжнародної 
торгівлі»
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Кримінальне право та процес

Як поводитись з дітьми- свідками 
у судових процесах

Діти контактують з сис темою 
кримінального правосуддя у різ-
них ролях, найчас тіше як жертви 
чи свідки злочинів, але злочини 
опосередковано можуть впливати 
і на них. Наприк лад, домашнє на-
сильство в домогос подарствах, де 
є діти, неминуче впливає на цих 
дітей, навіть якщо вони не були 
очевидцями правопорушення.

Я працюю разом з іншими між-
народними експертами в рамках 
ініціативи «Модельні суди» проєк-
ту «Право- Justice», і зараз ми кон-
центруємось на побудові сис теми 
роботи з вразливими категорія-
ми користувачів суду. Діти якраз 
і є такою аудиторією, робота з якою 
потребує особ ливого розуміння та 
адаптованих підходів.

Діти- жертви та свідки, по суті, 
є особ ливо вразливими через свій 
статус дитини, але можуть бути 
й інші обставини, які роб лять де-
яких дітей більш вразливими, ніж 
інші. Зокрема, психічні захворю-
вання або захворювання, пов'язані 
з особ ливостями психологічного 
розвитку та сприй няття світу, збіль-
шують рівень вразливості (н-д., діти 
з аутизмом). Тому в судовому проце-
сі варто застосовувати індивідуаль-
ний підхід до кожної дитини, при-
діляючи пильну увагу конкретним 
обставинам. Такий індивідуалізо-
ваний підхід допомагає дитині від-
чувати себе в безпеці та почуватись 
рівноправною і важливою.

Почуватися безпечно необхід-
но і важливо для дитини з кількох 
причин. Звичай но, це мінімізує ри-
зик вторинної віктимізації, іншими 
словами, допомагає дитині не за-
знати травм від впливу правосуддя, 
крім шкоди, яка вже була заподі-
яна кримінальною віктиміза цією 
чи спостеріганням злочину. Тоб-

то дитина не повинна знову відчу-
ти себе в тій травмуючій ситуації. 
Але справа не лише в тому, щоб 
захистити дитину. Йдеться також 
про інтереси правосуддя. Надання 
дитині можливості дати найкра-
щі свідчення означає більш високі 
шанси на успішне розкриття зло-
чину та притягнення винного до 
відповідальності.

Як саме ми можемо переконати-
ся, що дитина дає вірні свідчення? 
Це ситуація, коли навіть найкращі 
наміри можуть легко зустріти від-
січ, якщо ми недостатньо розуміємо 
емоцій ний стан дитини та спосіб її 
мислення. Діти, особ ливо маленькі, 
та дорослі принципово відрізняють-
ся мисленням у багатьох напрям-
ках. Розглянемо де які з них.

Повторне опитування
Якщо справа стосується дітей- 

жертв та свідків, дуже рекомендо-
вано зменшити кількість повторних 
опитувань до мінімуму, в ідеалі до 
одного. Адже опитування не тіль-
ки змушує дитину повторно пе-
реживати травматичний досвід, 
а й шкодить цілісності розсліду-
вання, оскільки може призвести до 
спотворення доказів. Для маленької 
дитини дорослий — це фігура авто-
ритету. Тож якщо дитині ставлять 
одне й те саме запитання кілька ра-
зів, дитина може зрештою подумати, 
що правдива відповідь, яку вона дала 
спочатку, з якоїсь причини «непра-
вильна», і змінити свої показання 
просто тому, що хоче, щоб дорослий 
її схвалив. Це не брехня — це є на-
слідком нерозуміння дитячої психо-
логії, і це те, чого можна уникнути, 
дотримуючись протоколів опитуван-
ня дітей на основі доказів.

Питання закритого типу
Автор авторитетного протоколу 

про проведення інтерв'ю з дітьми 
доктор Томас Ліон в одній зі своїх 
презентацій згадує фак тичну спра-
ву про сексуальне насильство що-
до дітей, де присяжні відмовилися 
виносити вирок з визнанням вини 
підсудного, оскільки ставили під 
сумнів правдивість свідчень дітей- 
жертв. Проблема полягала в тому, 
що дітям- свідкам молодшого віку 
постій но ставили запитання закри-
того типу, а ті незмінно відповіда-
ли «Так». «Він 5 разів торкався до 
вас?» — «Так», «Він торкався до вас 
50 разів?» — «Так». Правильним 
підходом, який, можливо, міг би 
допомогти отримати кращі свід-
чення та уникнути помилкового 
виправдання підсудного, була б 

постановка відкритих запитань, 
коли дітям фак тично пропонують 
розповісти історію своїми словами.

Важко знайти слова
Дуже час то після пережитого 

травматичного досвіду дитина не 
може говорити про таку подію. Іноді 
справа у банальному браку слів, по-
нять, які могли б пояснити, що ста-
лось. Але час тіше за все, особ ливо 
у справах з сексуальним та фізичним 
насильством, дитина відчуває психо-
логічний блок через повернення у ту 
травматичну ситуацію. Допомогти 
може використання анатомічних 
ляльок, на яких дитина може по-
казати, яких час тин тіла торкались 
і що робили. Інший шлях — опосе-
редковане розповідання історії на-
сильства через малюнок, складання 
казки тощо.

Питання з кількома 
варіантами
Якщо інтерв'юер ставить дитині 

запитання, де відповідь передбачає 
вибір з кількох варіантів, дитина 
може відчути тиск у потребі надати 
відповідь, навіть якщо не повністю 
розуміє питання. Часто молодші ді-
ти просто вибирають варіант, який 
стає останнім. Наприк лад, якщо за-
питали: «2, 3 чи 4 людини?», дитина 
може відповісти «4» незалежно від 
реальних обставин.

Не допит, а бесіда
Дитина має почуватись під час 

опитування максимально комфорт-
но і захищено, для неї це має бути, 
як пізнавальна бесіда з дорослим. 
Тому не варто вимагати відповідей на 
кожне поставлене запитання. Краще 
переформульовувати їх, говори-
ти між важливим про дета-
лі, що не стосуються справи 
(наприк лад, «Ти час то 
буваєш на цій річці? 
З друзями? А зна-
єш, як вона нази-
вається? Ти вмієш 
плавати?»), нала-
годжувати пси-
хологічний кон-
такт з дитиною, 
аби вона повіри-
ла і розкрилась. 
Якщо дитина за-
крилась у одно-
му аспекті, треба 
переключитись, 
а не «розколю-
вати» її.

Комфортний простір
Приміщення, в якому прово-

диться розмова з дитиною, теж 
має величезне значення. Украї на 
почала переймати світову практи-
ку обладнання «зелених кімнат» — 
досить просторих, затишно облад-
наних приміщень з зеленими або 
блакитними стінами, сам вигляд 
яких заспокоює і не викликає нега-
тивних асоціацій. Важливо також 
доз воляти дитині під час розмови 
відволікатись, малювати, переби-
рати іграшки, не дивитись на того, 
хто проводить опитування. Тиск на 
дитину під час опитування лише 
спричинить повторну віктиміза-
цію, черговий стрес і може стати 
причиною неправдивих свідчень, 
аби лиш залишили у спокої.

Ось чому так важливо розуміти 
дітей, щоб правильно їх опитувати. 
У де яких країнах дітям при опиту-
ванні для слідчих цілей може бути 
призначений навчений посеред-
ник, зав дання якого — забезпечи-
ти узгоджений та точний зв'язок 
між інтерв'юером і дитиною. Це 
відрізняється від простої присутно-
сті психолога, оскільки посеред ник 
спеціально навчений спілкуванню 
з дітьми та методикам судового 
опитування. 

Іріна УРУМОВА, 
міжнародна експертка проєкту 
ЄС «Право- Justice» (Вірменія)

І і УРУМОВА
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Особливий режим оподаткування 
ІТ-індустрії — загроза для галузі 
чи стимулювання її розвитку?

«Айтішна осінь» — так нефор-
мально називають у професій них 
колах період гучного обговорення 
заходів щодо стимулювання розвит-
ку ІТ-індустрії в Украї ні та реформ 
податкового законодавства, які були 
нещодавно запроваджені законодав-
чими ініціативами. Юристи, зако-
нотворці та бізнес- спільнота актив-
но дискутують про оподаткування 
заробітної плати ІТ-фахівців, зни-
ження інвестицій ної привабливості 
ІТ-компаній через ризик штрафів та 
приховане праце влаштування спів-
робітників або ж, нав паки, крити-
кують надмірну увагу до цієї галузі.

Які результати принесе цей період 
дискусій, поки що говорити рано. 
Проте для отримання можливих ва-
ріантів відповідей на це питання вар-
то проаналізувати законо проекти, 
які покликані реформувати оподат-
кування в ІТ-галузі, причини їхнього 
прий няття, задачі, які можуть бути 
ними вирішені.

Законодавчі ініціативи та 
указ щодо податкового 
реформування 
ІТ-індустрії 2020
• 23 липня 2020 р. парламент 

зареє стрував проєкт Закону про вне-
сення змін до Податкового кодексу 
Украї ни щодо особ ливостей оподат-
кування суб'єктів індустрії інформа-
цій них технологій №3933. 2 верес-
ня 2020 р. цьому законо проекту 
було надано заміну. Сьогодні нерід-
ко у пуб лічних джерелах плутають 
зміст законо проекту №3933 та аль-
тернативного №3933-1, про який 
ітиме мова далі, тому варто розме-
жувати ці законодав чі ініціативи.

• 10 серпня 2020 р. Верховна Рада 
Украї ни зареє струвала проєкт Зако-
ну №3979 про заходи щодо стимулю-
вання розвитку ІТ-індустрії в Украї-
ні, який покликаний визначити 
організацій ні, правові та фінансові 
засади запровадження заходів щодо 
стимулювання розвитку ІТ-індустрії 
з метою підвище ння рівня її конку-
рентоспроможності та привабли-
вості для іноземних та віт чизняних 
інвесторів.

• Уже наступного дня парла-
мент зареє стрував проєкт Закону 
№3933-1 про внесення змін до По-
даткового кодексу Украї ни та ін-
ших законів Украї ни (щодо заходів 
стимулювання розвитку індустрії 
інформа цій них технологій в Украї-
ні). Цей законо проект є альтерна-
тивним згаданому вище законо-
проекту №3933. У цій статті буде 
йти мова про ті зміни в податкове 
законодавство щодо ІТ-індустрії, які 
пропонує саме актуальний альтерна-
тивний проєкт Закону №3933-1 від 
11 серпня 2020 р.

• 3 вересня 2020 р. Прези-
дент Украї ни постановив Указ 
№371/2020 «Про заходи щодо ство-
рення сприятливих умов для роз-
витку ІТ-індустрії в Украї ні», яким, 
серед іншого, доручив визначити 
тимчасові особ ливості оподаткуван-
ня заробітної плати ІТ-фахівців та 
лібералізувати трудові відносини 
в ІТ-сфері. Відповідно до Указу, ме-
тою таких заходів є встановлення 
ефективного рівня податкового на-
вантаження для сприяння детінізації 
розрахунків у сфері оплати праці та 
підвище ння конкурентоспромож-

ності віт чизняних ІТ-компаній на 
зовнішньому ринку.

Законодавці стверджують, що 
згаданими вище ініціативами за-
кладаються перед умови збільшення 
інвестицій ної привабливості Украї-
ни та посилення конкурентоспро-
можності Украї ни на світовому рин-
ку ІТ-послуг, адже тривале існування 
складних умов ведення бізнесу для 
україн ської ІТ-індустрії, розвитку 
інновацій ного і технологічного біз-
несу знижує конкурентоспромож-
ність Украї ни порівняно з іншими 
державами.

Про те, які проб леми покликані 
вирішити згадані законо проекти, 
і чи дійсно вони здатні їх вирішити, 
далі у статті.

Основні новели 
законо проектів 
№3979 і №3933-1
Законопроекти №3979 і 

№3933-1 пропонують, зокрема, 
доповнити законодавство такими 
поняттями, як суб'єкт ІТ-індустрії 
(ІТ-компанія), працівник ІТ-інду-
стрії та реєстр ІТ-індустрії, а також 
ознаками, якими мають володіти 
компанії та особи, задіяні у здійс-
ненні видів діяльності ІТ-індустрії, 
щоби мати такий статус і входити 
до реє стру ІТ-індустрії. Таким чи-
ном, держава пропонує певний особ-
ливий правовий режим, у т. ч. режим 
оподаткування, тим представникам 
ІТ-індустрії, які відповідатимуть пев-
ним встановленим у законодавстві 
вимогам. Яким же вимогам слід від-
повідати та які переваги в результаті 
можна отримати?

Суб'єкт ІТ-індустрії та 
працівник ІТ-індустрії — 
хто вони?
Вимоги до суб'єкта ІТ-індустрії 

містяться в обох законо проектах, 
проте мають суперечності. Зокре-
ма, суб'єктом ІТ-індустрії може бути 
юридична особа, яка:

1) здійс нює виключно види ді-
яльності ІТ-індустрії (види еконо-
мічної діяльності, перелік яких буде 
визначений уповно важеним орга-
ном);

2) виплачує серед ньомісячну 
заробітну плату своїм працівни-
кам у розмірі не менше 1500 єв-
ро (у законо проекті №3933-1 — 
1200 євро);

3) спрямовує на оплату праці 
працівників ІТ-індустрії не менше 
70% витрат (тобто мова йде про 
трудові відносини);

4) має експортну виручку у роз-
мірі 70% від загального доходу ком-
панії;

5) відповідає іншим вимогам, 
передбаченим законо проектами, 
наприк лад, розкрила бенефіціар-
них власників, не зареє стрована 
в офшорній зоні тощо.

Компанія, зареє стрована у ка-
лендарному році, яка не відповідає 
п. 2–4, зазначеним вище (це може 
стосуватися стартапів), може ста-
ти суб'єктом ІТ-індустрії за умови, 
якщо:

1) така юридична особа залучи-
ла фінансування від одного або де-
кількох венчурних фондів та/або 
інших інституцій них інвесторів на 
загальну суму, не меншу за еквіва-
лент 500 тис. євро;

Тетяна БЕРЕЖНА, 
радниця ЮФ «Василь Кісіль 
і Партнери»

Т БЕРЕЖНА

Перебування у статусі суб’єкта 
ІТ-індустрії надає компанії можливість 
бути внесеною в реєстр
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2) юридична особа та/або її учас-
ник(и) взяли участь в акселерацій-
ній програмі та отримали від її 
уповно важеного органу/особи до-
кумент, що підтверджує успішне її 
проходження.

Законопроект №3979 визначає, 
що акселерацій на програма — це 
програма, що прий має учасників 
на конкурсній основі, включає ряд 
освітніх заходів, спрямованих на 
розвиток проєктів у сфері цифрових 
технологій та інновацій ної діяльно-
сті, та внесена до переліку визнаних 
акселерацій них програм.

Аналогічно, законо проекти ви-
значають статус працівників ІТ-ін-
дустрії — це особи, які перебувають 
із суб'єктом ІТ-індустрії у трудових 
відносинах та безпосеред ньо задіяні 
у видах діяльності ІТ-індустрії. Зако-
нопроект №3933-1 також передба-
чає можливість обрання контракт-
ної форми трудового договору при 
оформленні трудових відносин між 
суб'єктами ІТ-індустрії та працівника-
ми ІТ-індустрії, проте не містить жод-
них інших положень з цього приводу.

Перебування у статусі суб'єкта 
ІТ-індустрії надає компанії можли-
вість бути внесеною в реєстр ІТ-інду-
стрії — реєстр, що ведеться уповно-

важеним органом в електрон ній 
формі, містить визначені ним відо-
мості про юридичних осіб, що набу-
ли статус суб'єктів ІТ-індустрії в по-
рядку, визначеному законодавством, 
та оприлюднюється на офіцій ній 
сторінці уповно важеного органу 
в мережі Інтернет.

Переваги (наслідки) 
отримання статусу суб'єкта 
ІТ-індустрії
У результаті сис темного ана-

лізу законо проектів №3979 і 
№3933-1 можна дійти вис новку, що 
отримання статусу суб'єкта ІТ-інду-
стрії буде мати для компаній подат-
кові та інші наслідки.

Податкові наслідки:
1. Законопроект №3933-1 перед-

бачає для компаній, які є суб'єктами 
ІТ-індустрії, сплату податку на виве-
дений капітал у розмірі 18%.

2. Суб'єкт ІТ-індустрії як подат-
ковий агент платника податку- 
працівника ІТ-індустрії під час нара-
хування на його користь заробітної 
плати утримує ПДФО з таких штат-
них працівників у розмірі 5%. За-
конопроекти не містять ніяких ок-
ремих положень стосовно сплати 
військового збору.

3. Розмір ЄСВ, який повин-
ні сплачувати компанії за своїх 
працівників, становить 5%, про-
те не менше подвій ного розміру 
мінімального страхового внеску. 
Враховуючи задекларовану серед-
ньомісячну мінімальну заробіт-
ну плату працівників ІТ-індустрії 
у розмірі 1500 чи 1200 євро, вимога 
щодо нижньої межі ЄСВ навряд чи 
актуальна.

4. Передбачається створення 
центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування 
та реалізацію державної політики 
у сфері розвитку ІТ-індустрії, тобто 
певного аналога офісу адміністру-
вання податків та обслуговування 
суб'єктів ІТ-індустрії у структурі 
ДПС.

Інші гарантії:
Законопроект №3979 окремо пе-

редбачає гарантії стабільності: за-
фіксувати такий правовий режим 
на період, що триватиме впродовж 
15 років з дати введення в дію За-
кону з моменту набуття компанією 
статусу суб'єкта ІТ-індустрії. Винят-
ком може бути законодавство, що 
зменшує розмір податків чи збо-
рів або скасовує їх, спрощує регу-

лювання гос подарської діяльності, 
послаблює процедури державно-
го нагляду (конт ролю) у сфері гос-
подарської діяльності, пом'якшує 
відповідальність суб'єкта ІТ-інду-
стрії або в інший спосіб покращує 
його становище.

Проте зазначені гарантії не 
поширюються на зміни законо-
давства, що стосуються питань 
оборони, націо нальної безпеки, за-
безпечення громадського поряд-
ку та охорони довкілля. Крім того, 
у разі прий няття державними орга-
нами або органами місцевого само-
врядування рішень, що порушують 
права суб'єкта ІТ-індустрії, збитки, 
зав дані йому внаслідок прий няття 
таких рішень, підлягають відшкоду-
ванню такими органами відповідно 
до закону.

Висновки
Законопроекти №3979 і №3933-1 

ставлять перед собою амбітну ме-
ту — реформувати поточні відно-
сини між ІТ-компаніями і їхніми 
«працівниками», а саме перевести 
їх з виміру ФОПів та єдиного подат-
ку в площину штатних працівників 
та податку та доходи фізичних осіб 
без фак тичного суттєвого збільшен-
ня податкового навантаження.

Яка подальша доля цих законо-
проектів? Лише активна професій-
на дискусія між ініціаторами про-
єктів і представниками ІТ-індустрії 
(як великих гравців, так і стартапів) 
може показати, чи дійсно законо-
проекти пропонують такі перева-
ги, які заохотять галузь реформу-
вати свої бізнес- процеси та ставати 
суб'єктами ІТ-індустрії. Адже без 
бажання компаній стати суб'єкта-
ми ІТ-індустрії законо проекти втра-
тять сенс.

Законодавцям не варто також 
забувати про принцип стабільнос-
ті податкового законодавства (за-
кон має бути введений у дію 1 січня 
2021 р.), який передбачає, що зміни 

до будь- яких елементів податків та 
зборів не можуть вноситися пізні-
ше, ніж за 6 місяців до початку но-
вого бюджетного періоду, в якому 
будуть діяти нові правила та став-
ки. Крім того, варто подумати про 
те, яким чином співвідноситься 
особ ливий податковий режим для 
ІТ-індустрії з принципами рівно-
сті та нейтральності податкового 
законодавства, що передбачають 
забезпечення однакового підходу 
до всіх платників податків. Як свід-
чить практика, неузгодженість за-
конодавства може спровокувати ви-
никнення судових спорів чи навіть 
визнання де яких положень законів 
неконс титуцій ними. 

Законопроект №3933-1 передбачає 
для компаній, які є суб’єктами 
ІТ-індустрії, сплату податку на 
виведений капітал у розмірі 18%
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Плануєте продаж бізнесу? 
Не забувайте про податки!

Ринок угод зі злиття та погли-
нань дещо завмер в очікуванні чи 
то подальшого уповільнення еконо-
міки, чи повернення до невпинно-
го зрос тання. Проте декілька ціка-
вих угод відбулося вже цього року, 
й маємо пожалітися на те, що коли 
в сьогоднішніх умовах продаж час-
то «горить», про податкові аспекти 
сторони іноді замислюються запізно 
і втрачають на зайвому податковому 
навантаженні.

Отже, якщо ви отримали пропо-
зицію про продаж бізнесу, від якої 
важко відмовитися, або ж хочете поз-
бутися час тини активів чи зосереди-
тись на конкретному виді діяльності, 
перед вами постало питання продажу 
або реструктуризації бізнесу.

Звичай но, як елемент передпро-
дажної підготовки, обидві сторони 
оцінюють і зважують низку питань: 
що робити з боргами (погасити, пе-
ревести, пролонгувати…), як пере-
дати контр агентів, чи включати 
в угоду об'єкти інтелектуальної влас-
ності (зареє стровані й ні, такі, що 
є на балансі та не дуже), що робити 
з працівниками (переводити, звіль-
няти і шукати нових), чи потрібний 
доз віл на концентрацію від антимо-
нопольного органу, як фінансувати 
купівлю… Природньо, що важливою 
є і податкова складова, тож хотіли б 
нагадати про основні переваги та 
недоліки можливих варіантів струк-
турування продажу бізнесу:

• Продаж активів: засобів вироб-
ництва чи активів як працюючого 
бізнесу?

• Продаж корпоративних прав: 
від власника- фізичної особи чи через 
холдингову компанію?

• Виділ та поділ основного під-
приємства з подальшим продажем 
чи без.

Нижче коротко про такі аспекти:
• Чи потрібно проводити оцінку?
• Чи нараховувати податок на до-

дану вартість?
• Чи буде податковий прибуток?
• Чи прийде податкова на пере-

вірку?
• Чи можна передати збитки/бю-

джетне відшкодування/переплати 
при реорганізації?

Продаж активів
Продаж активів як засобів ви-
робництва
Більш- менш стандартна опера-

ція, яка не має жодних відміннос-
тей від звичай ної купівлі- продажу. 
Оцінка вартості активів законодав чо 
не вимагається. На вартість активів 
(майже без виключень) продавцю 
доведеться нарахувати зобо в'язання 
з податку на додану вартість та спла-
тити податок на прибуток з різниці 
між вартістю продажу та податко-
вою залишковою вартістю активів 
на початок періоду, в якому такий 
продаж було здійснено.

Сам по собі продаж активів не 
є підставою для проведення поза-
планових податкових перевірок, та 
якщо в результаті вибуття активів 
показники компанії знач но погір-
шаться, це може зумовити відпо-
відність компанії певним критеріям 
ризиковості платників податків, які 
податкова використовує при форму-
ванні плану- графіка перевірок.

Хоча покупець, якщо є платником 
ПДВ в Украї ні, й матиме право на 
податковий кредит (який зможе за-
явити до бюджетного відшкодування 
або використати проти податкових 

зобо в'язань з ПДВ у майбутньому) 
та на амортизацію придбаних ак-
тивів, на практиці така структура 
використовується вкрай рідко, адже 
іноземний покупець ПДВ, який спла-
чує у складі ціни, просто втрачає. До 
того ж, очевидно, не відбувається 
(та й не може відбутись) передача 
накопичених бізнесом податкових 
збитків чи переплат.

Зазначимо, що остання податко-
ва реформа, подарована Законом 
№466-ІХ «Про внесення змін до По-
даткового кодексу Украї ни щодо вдо-
сконалення адміністрування подат-
ків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому за-
конодавстві», впливу на таку струк-
туру не мала.

Продаж активів як бізнесу
На відміну від багатьох євро-

пейських країн, де продаж активів 
як бізнесу звільняється від ПДВ, 
в Украї ні він є об'єктом оподатку-
вання. Тобто для сторін операція бу-
де мати такі ж податкові наслідки, як 
і при звичай ному продажі активів.

На додачу для покупця з'являєть-
ся така віртуальна і не дуже при-
ємна з податкової точки зору річ, 
як гудвіл (вартість ділової репутації 
придбаного бізнесу), який не амор-
тизується і для цілей податкового 
обліку до витрат не включається. 
Гудвіл є нематеріальним активом 
і визначається як різниця між рин-
ковою вартістю бізнесу та балан-
совою вартістю придбаних активів 
і зобо в'язань. Аби убезпечити себе 
від дискусій з податківцями щодо 
складових вартості в бухгалтерсько-

му та податковому обліку, покупцю 
варто залучити зовнішніх експертів 
для проведення оцінки.

Як і у поперед ньому випадку, про-
даж активів як бізнесу не має стати 
причиною позапланових візитів по-
датківців.

Продаж корпоративних прав
Фізичною особою
Нагадаємо, для власника- 

фізичної особи базою оподаткуван-
ня буде інвестицій ний прибуток — 
різниця між ціною корпоративних 
прав та внеском до статутного капі-
талу компанії, яка є об'єктом прода-
жу. Внески до додаткового капіталу 
не враховуються. Отримана різниця 
оподатковується податком на доходи 
фізичних осіб (18%) та військовим 
збором (1,5%).

Проведення оцінки не вимага-
ється, і донедавна ціна могла бути 
будь- якою. Але тут вже згадуємо 
про нещодавні зміни, внесені За-
коном №466-ІХ: якщо власник про-
дає корпоративні права компанії- 
нерезиденту, яка є пов'язаною 
особою або ж знаходиться в низь-
коподатковій юрисдикції (пере-
лік за постановою КМУ №1045 від 
27.12.2017 р.), серед яких Кіпр, Ір-
ландія, ОАЕ, тоді ціна продажу не 
може бути нижче ринкової. Як наслі-
док, наскрізний продаж (внесення 
до статутного капіталу) на власну 
кіпрську компанію, а через неї вже 
на реального продавця більше не 
даватиме очікуваного результату 
в економії податків.

Втім, з цього правила є виключен-
ня. Звичай на ціна не застосовується, 

Катерина КУЗЬМЕНКО, 
податковий консультант 
Redcliffe Partners

К КУЗЬМЕНКО

На відміну від багатьох євро пейських 
країн, де продаж активів як бізнесу 
звільняється від ПДВ, в Украї ні він 
є об'єктом оподаткування
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якщо продаж відповідає двом умо-
вам: 1) покупцем є конт рольована 
іноземна компанія продавця та 2) 
покупець залишається власником 
придбаних корпоративних прав на 
кінець звітного періоду. Оскільки пе-
ріод володіння не регламентований, 
а кінець звітного періоду (року) — 
це 31 грудня, такий наскрізний про-
даж своїй конт рольованій компанії 
в грудні звітного року з завершенням 
транз акції в січні наступного або пі-
зніше теоретично має спрацювати.

Зауважимо, що ці положення За-
кону №466-ІХ вже набули чинності.

Через холдингову структуру
Продаж «за кордоном» був і за-

лишається одним з найпоширені-
ших варіантів. Але Закон №466-ІХ 
має інший сюрприз, який з 1 лип-
ня 2020 р. має суттєвий вплив на 
продаж україн ських активів (хоча 
вже є законо проект №4065, який 
пропонує відкласти відповідну вже 
діючу норму до 1 січня 2021 р.). Те-
пер у випадках, коли корпоративні 
права в україн ській компанії про-
дає іноземний холдинг, він за но-

вими правилами сам має стати на 
податковий облік в Украї ні і спла-
тити до бюджету податок на дохо-
ди нерезидентів за ставкою 15% від 
інвестицій ного прибутку. Така ви-
мога діє, якщо в будь- який момент 
протягом минулих 365 днів вар-
тість корпоративних прав україн-
ської компанії в основному (тобто 
хоча б на 50%) складалася з вартості 
нерухомого май на, розташованого 
в Украї ні. Визначальним є те, що 
обов'язок сплати україн ського по-
датку тепер покладено на покупця- 
резидента чи навіть нерезидента.

Податок можна не платити, якщо 
це передбачено положеннями чин-
ної конвенції про уникнення подвій-
ного оподаткування між Украї ною та 
країною продавця. При цьому біль-
шість конвенцій надають право опо-
даткування і країні, де знаходиться 
нерухомість. Звичай но, можуть бу-
ти особ ливі обставини або умови. 
Наприк лад, згідно конвенції з Ні-
дерландами податок не утримуєть-
ся, якщо нерухомість використову-
ється у промисловій, комерцій ній, 
сільськогос подарській діяльності або 
наданні професій них послуг. У кон-
венції з Кіпром своя сумна історія, 
й при консервативному прочитанні 

нової редакції продаж україн ської 
компанії за певними виключеннями 
може оподатковуватися в Украї ні. Не 
виключено, що Кіпр ініціюватиме 
перегляд цих положень.

Зміна власника компанії не стане 
підставою для позапланової перевір-
ки податківцями.

Виділ та поділ основного 
підприємства
Ані виділ, ані поділ не мають 

наслідком податкових зобо в'язань 
з ПДВ чи податку на прибуток, са-
ме тому це і є широко вживаним 
інструментом як передпродажної 
підготовки, так і звичай ної оптимі-
зації структури бізнесу.

З додаткових податкових приєм-
ностей: компанія/компанії, які от-
римують основні засоби та запаси, 
зможуть їх амортизувати у майбут-
ньому та, відповідно, списувати у ви-
трати при використанні. Накопиче-
ний і не використаний податковий 
кредит також може бути пропорцій-
но перенесений, але тільки у разі 
його підтвердження за результатами 
документальної перевірки.

Переплати податків до бюджету 
можуть бути розподілені між компа-
ніями. Хоча ПКУ містить положення 
про те, що сума невідшкодованих 
податків перераховуються право-
наступникам відповідно до розпо-
дільчого балансу, податкові органи 
можуть не погодитись на перенесен-
ня заявленого, але ще не відшкодо-
ваного бюджетного відшкодування 
з ПДВ. Основним аргументом тут 
є те, що право на його отримання 
має лише особа, яка таке бюджетне 
відшкодування заявила.

Важливою позитивною зміною, 
внесеною Законом №466-ІХ, є надан-
ня новій компанії чи новим компа-
ніям можливості врахувати податко-
ві збитки, накопичені «зникаючою» 
компанією, у періоді затвердження 
розподільчого балансу пропорцій но 
до отриманої частки май на.

На завершення ще раз зауважи-
мо, що продаж бізнесу — це багато-
гранна операція, яка потребує, крім 
податкових, оцінки корпоративних, 
трудових, фінансових, антимоно-
польних, технічних і, звичай но ж, 
комерцій них аспектів. Сподіває-
мось, що цей аналіз стане у нагоді 
для первинного аналізу та поперед-
нього структурування продажу. 

Обов'язок сплати 
україн ського податку 
тепер покладено 
на покупця- резидента 
чи навіть нерезидента

Завершальні дні теплого се-
зону відзначилися ключовим 
регіо нальним офлайн- заходом 
правничої спільноти — VI 
Південноукраїн ським юридич-
ним форумом від Асоціації прав-
ників Украї ни.

«Сьогодні, в епідеміологічний 
період, ми як ніколи потребуємо 
взаємної підтримки. Наш форум 
є саме тим місцем, що об'єднує 
для подолання найбільших ви-
кликів», — зазначила голова від-
ділення АПУ в Одеській області 
Світлана Сергеєва. Разом з нею 
захід відкривали голова ра-
ди адвокатів в Одеській області 
Йосип Бронз, керівник проєкту ЄС 
«Право- Justice» Довідас Віткаускас 
та голова Південно- західного 
апеляцій ного гос подарського су-
ду Наталія Богацька.

Серед обговорених питань — 
судова реформа, виконання су-
дових рішень, нюанси процедури 
банк рутства, success- кейси юри-
дичної практики поточного року 
й алгоритми побудови успішного 
бізнесу, а також якісного просу-
вання власного бренду.

«Одна з ключових тем цього 
обговорення — судова сис тема. 
Говорити є про що, адже з момен-
ту здобуття Украї ною незалеж-
ності ми проводимо судову ре-
форму. Проводимо так, ніби ще 
й не розпочинали. Для того, щоб 
якісні зміни справді відбулися, 
наша з вами робота над цим має 
бути невпинною», — зауважив 
пан Бронз.

Головний виток реформування 
україн ського судочинства триває 
вже понад 6 років. Про те, коли 
та чи варто очікувати на фініш, 
і що, врешті, може його набли-
зити, розповіла к.ю.н. коорди-
наторка законопроекної робо-

ти Асоціації правників Украї ни 
Ольга Лопушанська: «Фрагмен-
тарність змін, що пропонуються 
законо проектом №3711, не дасть 
змоги вирішити поточну кризову 
ситуацію в судовій сис темі. Влада 
має із залученням стейкхолдерів 
і професій ної правничої спільно-
ти комплекс но підійти до напра-
цювання закону, що доз волить 
завершити судову реформу».

У своїй доповіді пані Лопушан-
ська нагадала про те, що сприян-
ня судовій реформі є одним з клю-
чових пріоритетів АПУ, а також 
про головні ініціативи з цього на-
пряму. Серед них пропозиції до 
законо проекту №1008 та пуб лічні 
позиції щодо необхідності залу-
чення професій ної спільноти до 
напрацювання необхідних змін.

У свою чергу, пан Віткаускас 
зауважив, що для досягнення до-
сконалого підходу до правосуддя 
потрібне також істотне підвищен-
ня рівня комунікацій: «Без огля-
ду на те, що з 2015 р. зроблено 
немало, зовнішні спостерігачі 
вбачають, що траєкторія та про-
грес наявні. Вони повільніші, ніж 
нам би хотілося, а де які питан-
ня залишаються невирішеними». 
Серед таких Довідас Віткаускас 
виокремив відсутність стратегіч-
ного сис темного підходу щодо ви-
рішення проб лем правосуддя з бо-
ку центральної влади та потребу 
в повній незалежності судової гіл-
ки влади.

Також він розповів про деталі 
макрофінансової програми, яка 
передбачає проведення реформ, 
у т. ч. сис теми правосуддя. Так, 
у її межах була висунута низка 
умов, ключова з яких — поступо-
ве зрівняння Украї ною мандатів 
приватних і державних виконав-
ців та ДВС. 

Коротко про підсумки 
VI Південноукраїн ського 
юридичного форуму



34 22 вересня 2020 р., №18 (724)     Юридична Газета

Аналітика

Податкові спори 2020. Практичний погляд

Закінчення. Початок на стор. 13

Оскільки суди поперед ніх інстан-
цій не встановили ряд необхідних 
обставин (чи є компанія, як нада-
вала позику, пов'язаною особою- 
нерезидентом, чи перевищує су-
ма боргових зобо в'язань більш ніж 
в 3,5 рази суму власного капіталу 
підприємства, за які звітні податко-
ві періоди має місце сума завище н-
ня від'ємного значення об'єкта опо-
даткування податком на прибуток), 
справа була направлена на новий 
розгляд.

Відповідальність платника 
податку за несплату 
обов'язкового платежу з вини 
банківської установи (постанова 
ВП ВС у справі №804/4602/16 від 
01.07.2020 р.)
1 липня 2020 р. Велика Палата 

Верховного Суду розглядала справу 
№804/4602/16 про визнання про-
типравними та скасування рішення, 
податкової вимоги, зобо в'язання вчи-
нити певні дії.

Позивачем у справі виступило 
приватне ак ціонерне товариство 
«Страхова компанія «Саламандра», 
відповідати ж довелось Державній 
податковій інспекції у Жовтнево-
му районі міста Дніпропетровська 
головного управління Державної 
фіскальної служби у Дніпропетров-
ській області (згодом Державна по-
даткова інспекція у Соборному ра-
йоні Дніпра головного управління 
Державної фіскальної служби у Дні-
пропетровській області, далі — ДПІ).

Суть справи зводилась до того, що 
платіжним дорученням від 1 квіт-
ня 2014 р. ПрАТ «СК «Саламандра» 
сплатило зі свого рахунку, відкрито-
го в ПАТ «Автокразбанк», на рахунок 
ДПІ суму авансового внеску з подат-
ку на прибуток за 2014 р. у розмірі 
1 591 380 грн. Вказане платіжне дору-
чення було прий няте банком, що під-
тверджується штампом останнього. 

Наявність достатньої суми кош тів на 
рахунку позивача підтверджувалась 
банківською випискою по особових 
рахунках. Однак банком платіжне 
доручення ПрАТ «СК «Саламандра» 
виконане не було.

Через виниклий у позивача подат-
ковий борг ДПІ направило на адре-
су боржника податкову вимогу що-
до сплати за узгодженим грошовим 
зобо в'язанням авансового внеску 
з податку на прибуток страхових ор-
ганізацій у розмірі 97 690 грн. Зго-
дом ДПІ на ПрАТ «СК «Саламандра» 
було накладено зобо в'язання надати 
інформа цію про май но й докумен-
ти, необхідні для опису в податкову 
заставу, та про суму дебіторської за-
боргованості станом на звітну дату 
з переліком дебіторів, а також прий-
нято рішення про опис май на пози-
вача у податкову заставу.

Першим кроком у вирішенні си-
туації стало звернення страхової 
компанії з позовом до банківської 
установи з вимогою про зобо в'язання 
виконати платіжне доручення. По-
зовні вимоги було задоволено.

Наступним кроком стало звернен-
ня ПрАТ «СК «Саламандра» з позовом 
до ДПІ про визнання протиправними 
та скасування рішення, податкової 
вимоги, зобо в'язання вчинити пев-
ні дії, котрий у подальшому і було 
винесено на розгляд Великої Палати 
Верховного Суду.

За результатами розгляду ВП ВС 
вирішила відступити від правової по-
зиції Верховного Суду Украї ни, ви-
словленої під час розгляду аналогіч-
ної справи 6 квітня 2004 р.

ВС Украї ни тоді вказав, що у разі 
невиконання банком платіжного до-
ручення на перерахування податку 
відповідальність не може настава-
ти для платника. За таких обставин 
визначальним при вирішенні спору 
про скасування податкової вимоги 
є те, з чиєї вини не відбулося повне 
внесення податку до бюджету або 
державного цільового фонду. Коли 
таке незарахування не є наслідком 
винних дій платника, до нього не 
можуть бути застосовані штрафні 

санкції, пеня або пред'явлена вимога 
про повне перерахування податкових 
платежів до бюджетів та державних 
цільових фондів.

Більш категорична Велика Палата 
Верховного Суду не погодилась із ВС 
Украї ни та зазначила:

У разі несвоє часного або не в пов-
ному обсязі перерахування суми по-
даткового зобо в'язання з вини банку 
платника такий платник звільняєть-
ся від фінансової відповідальності 
у вигляді штрафу та/або пені, однак 
не звільняється від обов'язку сплати-
ти в повному обсязі податкове зобо-
в'язання. З огляду на те, що оспорю-
вана позивачем податкова вимога 
не є формою чи видом притягнення 
платника до відповідальності (не є за 
своєю суттю фінансовою санк цією 
у вигляді штрафу та/або пені), а свід-
чить про необхідність погашення су-
ми податкового зобо в'язання, немає 
підстав і для її скасування, оскільки 
податкове зобо в'язання на момент її 
винесення податковим органом на-
лежно виконане не було.

Більше того, саме у платника по-
датків, а не у відповідного держав-
ного органу, існували договірні від-
носини з банком, цей банк у даному 
випадку надавав платнику подат-
ків відповідні банківські послуги як 
контр агент по гос подарському дого-
вору про банківське обслуговуван-
ня. Позивач був вільний у виборі від-
повідного контр агента (банку) для 
зберігання та переказу його кош тів, 
тому невиконання своїх обов'язків 
банком- контр агентом належить до 
комерцій них ризиків позивача і не 
може бути перекладене на державу.

Таким чином, Суд не знайшов під-
став для задоволення позовних вимог 
ПрАТ «СК «Саламандра».

Подвій ній сплаті ЄСВ — 
не бути (справа №140/1679/19, 
постанова КАС ВС від 
17.08.2020 р.)
Старе питання: чи повинна ФОП, 

яка працює най маним працівником 
у юридичної особи, сплачувати ЄСВ. 

Стала судова практика з цього питан-
ня чомусь не застосовується де якими 
судами, та ще й апеляцій ної інстан-
ції, не кажучи вже про її ігнорування 
податківцями.

У даній справі позивач у період 
з 1999 по 2019 р. мав реє страцію 

ФОП, але підприємницьку діяль-
ність не здійс нював, був най маним 
працівником у ряді підприємств, тож 
ЄСВ нараховувався та сплачувався 
роботодавцями. Незважаючи на це, 
позивач отримав вимогу про сплату 
боргу по ЄСВ.

Суд першої інстанції позов задо-
вольнив, вимогу скасував, обґрун-
тувавши це тим, що у період, за який 
нараховано борг, ЄСВ за позивача 
сплачував роботодавець, що виклю-
чає його обов'язок додатково сплачу-
вати єдиний внесок як ФОП.

Суд апеляцій ної інстанції зробив 
вигляд, що практику ВС з цього пи-
тання не бачив, та скасував рішення 
суду першої інстанції через те, що 
ФОП, які одночасно є най маними 
працівниками, не звільняються від 
сплати ЄСВ за себе як підприємців. Це 
не здалося апеляцій ному суду подвій-
ною сплатою єдиного внеску, оскіль-
ки за позивача як най маного праців-
ника ЄСВ сплачував роботодавець, 
а за себе як ФОП він мав сплачувати 
самостій но.

Звісно, позивач пішов до ВС і от-
римав позитивне рішення. КАС ВС 
у своєму рішенні нагадав, що що-
до порядку сплати єдиного внеску 
ФОП, яка є най маним працівником 
та за яку роботодавець сплачує ЄСВ 
до ПФУ, склалася стала практика Вер-
ховного Суду, яка пояснюється на-
ступним.

Метою встановлення розміру мі-
німального страхового внеску та 
обов'язку сплачувати його є забез-
печення мінімального рівня соціаль-
ного захисту осіб шляхом отримання 
страхових виплат (послуг) за діючи-
ми видами загальнообов'язкового 
державного соціального страхуван-
ня. Тому ФОП зобо в'язана сплачува-
ти ЄСВ не нижче розміру мінімаль-
ного страхового внеску незалежно 
від фак тичного отримання доходу 
лише за умови, якщо така особа не 
є най маним працівником. У іншо-
му випадку така особа є застрахо-
ваною, і платником єдиного внеску 
за неї є її роботодавець, отже, мета 

єдиного внеску досягається за раху-
нок його сплати роботодавцем. Інше 
тлумачення спричинило б подвій ну 
сплату ЄСВ (безпосеред ньо особою та 
роботодавцем), що суперечить меті 
запровадженого державою консолі-
дованого страхового внеску.

Вікторія МАЛИНОВСЬКА,
адвокат, старший юрист Glagos

Єлизавета КОСТРІКОВА, 
помічник юриста Glagos

Ві і МАЛИНОВСЬКА Є КОСТРІКОВА

Важко уявити, що більше шкодить 
нервовим клітинам та додає сивого 
волосся, аніж перспектива стати 
учасником податкового спору
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«Сплячий» ФОП vs єдиний 
внесок (постанова ВП ВС у справі 
№260/81/19 від 01.07.2020 р.)
І знову відступлення Великою Па-

латою Верховного Суду від раніше 
сформованої правової позиції. На цей 
раз ВП ВС не погодилась із Касацій-
ним цивільним судом у складі Вер-
ховного Суду.

Р о з г л я д а ю ч и  с п р а в у 
№260/81/19 за позовом фізичної 
особи- підприємця до головного 
управління ДПС у Закарпатській об-
ласті про визнання протиправною 
і скасування вимоги про сплату боргу 
(недоїмки), Велика Палата Верхов-
ного Суду дійшла таких вис новків.

6 листопада 2003 р. позивач був 
зареє стрований як фізична особа- 
підприємець та згодом взятий на об-
лік в Ужгородській об'єднаній дер-
жавній податковій інспекції ГУ ДФС 
у Закарпатській області. 30 листопа-
да 2018 р. позивача було знято з об-
ліку. Однак 7 листопада 2018 р. ГУ 
ДФС у Закарпатській області склало 
та надіслало позивачу вимогу про 
сплату боргу (недоїмки) з єдиного 
внеску в розмірі 15 819 грн 54 коп.

Позивач з вимогою не погодився 
і звернувся до суду з позовною заявою, 
котру обґрунтував тим, що у відпові-
дача не було підстав для формування 
та направлення йому вимоги, оскіль-
ки, на порушення приписів Закону 
Украї ни «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування», не 
було проведено перевірку фізичної 
особи- підприємця позивача з питань 
правильності нарахування та сплати 
єдиного внеску, звітності, що пода-
ється платниками до органів дохо-
дів і зборів, бухгалтерських та інших 
документів, що підтверджують суми 
виплат (доходу), на суми яких (якого) 
відповідно до цього Закону нарахову-
ється єдиний внесок. Контролю ючий 
орган не мав у своєму розпорядженні 
звітності, що має подаватись плат-
никами податків до органів доходів 
і зборів, бухгалтерських та інших до-
кументів позивача, що підтверджують 
суми виплат (доходу), на які нарахо-
вується єдиний внесок, а обчислення 
боргу (недоїмки) здійснене ним на 
підставі даних інформа цій ної сис теми 
конт ролю ючого органу. Крім того, від-
сутній розрахунок боргу (недоїмки), 
що унеможливлює обґрунтоване за-
перечення проти визначеного розміру 
боргу. У вимозі вказано, що заборго-
ваність зі сплати єдиного внеску утво-
рилась станом на 31 жовтня 2018 р., 
але початок нарахування та розмір 
внеску не зазначені.

Окремо позивач зазначив, що 
в 2011 р. припинив підприємниць-
ку діяльність та з того часу не пода-
вав жодних звітів та інших докумен-
тів до конт ролю ючого органу. Про 
факт реє страції його як ФОП та вне-
сення відомостей до ЄДР він дізнав-
ся у 2018 р. від відповідача, у зв'язку 
з чим подав державному реє стратору 
реє страцій ну картку на проведення 
державної реє страції припинення 
підприємницької діяльності ФОП за 
власним рішенням з метою виклю-

чення відомостей про себе з ЄДР, що 
були внесені у квітні 2013 р. без його 
відома, а не для підтвердження його 
статусу ФОП.

Вирішуючи цей спір, ВП ВС звер-
нула увагу на наявність у позивача 
статусу платника єдиного внеску від-
повідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про збір 
та облік єдиного внеску на загаль-
нообов'язкове державне соціальне 
страхування», а отже, й обов'язку 
зі сплати єдиного внеску відповід-
но до оскаржуваної вимоги. Суди ж 
поперед ніх інстанцій, вважаючи 
встановленим, що позивач мав ста-
тус ФОП протягом спірного періоду, 
не досліджували це питання.

У постанові від 27 червня 2019 р. 
у справі №405/7/17 Верховний Суд 
у складі колегії суддів Третьої судо-
вої палати Касацій ного цивільного 
суду висловив позицію, відповідно 
до якої з набранням чинності За-
коном Украї ни «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних 
осіб- підприємців та громадських 
формувань» пов'язана лише держав-
на реє страція включення відомостей 
про ФОП, зареє строваних до 1 липня 
2004 р., до ЄДР, у такому разі набуття 
фізичною особою статусу підприємця 
заново не реє струється.

ВП ВС не погодилась з такою пози-
цією. Судді дійшли вис новку, що ста-
тус ФОП є формою реалізації конс-
титуцій ного права на підприємницьку 
діяльність, і відсутність підтвердженої 
у визначеній державою формі реа-
лізації цього права у нових умовах 
нормативно- правового регулювання 
після 2004 р. виключає можливість 
авто матичного перенесення набутих 
до 1 липня 2004 р. ознак суб'єкта гос-
подарювання, оскільки особа не може 
бути примушена до реалізації надано-
го їй права в цих умовах, а користуєть-
ся ним на власний розсуд.

Водночас зміни у процедурі адмі-
ністрування сис теми державної реє-
страції фізичних осіб- підприємців, 
запроваджені законами №2390-VI 
та №1155-VII, не спростовують на-
ведених вис новків щодо природи 
визначення статусу ФОП, а лише ви-
значають регулювання діяльності 
уповно важених органів стосовно фі-
зичних осіб, які мають намір продов-
жувати здійс нювати підприємниць-
ку діяльність, розпочату до 1 липня 
2004 р., що підтверджується вико-
нанням ними обов'язку подати реє-
страцій ну картку або ж констата цією 
відмови особи від набуття статусу 
ФОП шляхом неподання реє страцій-
ної картки, що за змістом норматив-
них приписів мало наслідком відмову 
в заміні свідоцтва про державну реє-
страцію на бланки нового зразка та 

внесення відмітки до ЄДР про те, що 
свідоцтва про їх державну реє страцію, 
оформлені з використанням бланків 
старого зразка та видані до 1 липня 
2004 р., вважаються недійсними. Та-
ким чином виключалася можливість 
закон ного здійснення підприємниць-
кої діяльності, а відтак, і отримання 
доходу від такої діяльності.

Іншими словами, Велика Пала-
та Верховного Суду визначила, що 
непроходження фізичною особою- 
підприємцем реє страцій ної про-
цедури, встановленої Законом 
Украї ни «Про державну реє страцію 
юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських форму-

вань», виключає закон ність здійснен-
ня такою особою підприємницької 
діяльності, а отже, й отримання від-
повідних доходів. Тобто відмова від 
реє страції за новими правилами 
суб'єктів гос подарювання, зареє-
строваних до 1 липня 2004 р., фак-
тично звільняє їх від обов'язку зі спла-
ти єдиного внеску, а «авто матичне» 
внесення даних про ФОП до ЄДР вза-
галі визнається неправомірним (по-
станова Сьомого апеляцій ного адмі-
ністративного суду від 03.07.2019 р. 
у справі №560/3838/18).

Процедура підтвердження 
обґрунтованості адмінареш-
ту май на платника податків: 
чи є альтернатива? (справа 
№280/2993/19, постанова 
КАС ВС від 26.06.2020 р.)
Ст. 283 КАС Украї ни передбачено 

право конт ролю ючого органу звер-
нутись із заявою про підтвердження 
обґрунтованості адмінарешту май на 
платника податків протягом 24 годин 
з моменту встановлення обставин. 
У разі відкриття провадження за такою 
заявою суд прий має рішення протягом 
96 годин. Якщо у відкритті проваджен-
ня буде відмовлено, є право звернення 
до суду в загальному порядку.

У нашій справі ДФС звернулась до 
суду з позовом про підтвердження 
обґрунтованості адмінарешту май-
на платника податків. Суд розцінив 
цей позов як заяву, подану в порядку 
ст. 283 КАС Украї ни, та залишив її без 
руху через порушення 24-годинного 
строку звернення. У відповідь на та-
кі дії суду ДФС пояснила, що заява 
в порядку ст. 283 КАС Украї ни вже 
подавалась до суду і була залишена 
без розгляду. Потім суд апеляцій ної 
інстанції скасував ухвалу про зали-
шення без розгляду, заява поверну-
лась до суду першої інстанції, і у від-
критті провадження було відмовлено. 
Саме тому позивач звертається вже 
не з заявою, а з позовом у загально-
му порядку.

Доводи прий няті не були, позовна 
заява була повернута у зв'язку з не-
усуненням недоліків. Обґрунтуван-
ня такого рішення було надано таке: 
перша заява, подана ДФС у порядку 
ст. 283 КАС Украї ни, була залишена 
без розгляду (на той момент суд ще 
не знав, що після повернення спра-
ви з апеляції було відмовлено у від-
критті провадження), а обов'язко-
вою умовою звернення з позовом 
у загальному порядку є саме відмова 
у відкритті провадження. Саме тому 
суд продовжує розцінювати позов як 
заяву. Суд апеляцій ної інстанції під-
тримав ці міркування, тому справа 
дійшла до КАС ВС.

Питання виявилося складним на-
стільки, що Науково- консультативній 
раді ВС було доручено підготувати 
науковий вис новок щодо здійснен-
ня процедури підтвердження адмін-
арешту, а після прий няття ВС рішен-
ня з'явилось аж три окремі думки. 
Але все по порядку.

Що вирішив КАС ВС: перевірка 
обґрунтованості рішення конт ролю-
ючого органу щодо накладення ад-
мінарешту здійс нюється судом. По-
рядок звернення до суду з заявою, 
передбачений ст. 283 КАС Украї ни, 
є альтернативним загальному поряд-
ку розгляду справ (тут ВС відступив 
від поперед ніх вис новків ВС в анало-
гічних справах). Податковий орган, 
звертаючись до адміністративного 
суду, самостій но визначає порядок 
такого звернення: в загальному по-
рядку або відповідно до ст. 283 КАС 
Украї ни, розраховуючи на терміно-
вий розгляд. Тому вис новок про те, 
що зверненню до суду з позовом по-
винно передувати звернення із зая-
вою в порядку ст. 283 КАС Украї ни, 
є помилковим.

Чому не погодились інші? Судді, 
які не згодні з такою пози цією, до-
тримуються думки, що терміновість 
розгляду даної категорії заяв продик-
тована наступним: якщо обґрунтова-
ність арешту не підтверджена судом 
протягом 96 годин, він авто матично 
припиняється. Таким чином, право 
на звернення до суду з позовом у за-
гальному порядку після спливу 96 го-
дин з моменту встановлення обставин 
втрачає актуальність. Альтернатив-
ність звернення до суду відсутня.

Право заявника після відмови 
у відкритті провадження за заявою 
звернутися з тими самими вимогами 
до суду в загальному порядку може 
стосуватися випадків розгляду су-
дом інших заяв податкового органу, 
наведених у ст. 283 КАС Украї ни. Як-
що звернення із заявою відбулось із 
порушенням строку (24 години з мо-
менту встановлення обставин), вона 
має бути залишена без розгляду.

Розглянуті судові рішення сто-
суються різних проб лем, які мо-
жуть спіткати платника податків. 
Професій ні юристи, звісно, можуть 
допомогти відстояти порушені пра-
ва. Проте уникнути податкових спо-
рів допоможуть належним чином 
оформлена документація та своє-
часно сплачені обов'язкові платежі. 
І забувати про це не варто. 

Уникнути податкових спорів 
допоможе належним чином 
оформлена документація
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Комплаєнс

Причини «зубастості» 
комплаєнс- офіцерів іноземних банків

Скільки кош тів витрачають 
світові фінансові інститути 
на комплаєнс
Витрати світових банків, 

інвестицій них компаній та інших 
фінансових інститутів на компла-
єнс сягають $180,9 млрд. Трійка 
країн- лідерів, чиї витрати на комп-
лаєнс найбільші: Великобританія 
($50 млрд), Німеччина ($48 млрд) 
та США ($26 млрд).

Джерела комплаєнсу
Комплаєнс іноземних банків — 

річ комплекс на. Не існує єдиного 
уніфікованого підходу до проведен-
ня комплаєнсу. Кожна країна через 
центральні банки розроб ляє свою 
базу для місцевих банків та небан-
ківських фінансових установ щодо 
порядку та процедур комплаєнсу. 
Джерелами цієї бази є:

• 40 рекомендацій Групи роз-
робки фінансових заходів бороть-
би з відмиванням грошей;

• розділ про запобігання та про-
тидію легалізації доходів, одержаних 
злочинним способом, фінансуванню 
тероризму Патріотичного акту США;

• «антивідмивочні» директиви ЄС;
• рекомендації профільних орга-

нізацій щодо проведення комплаєнс- 
процедур для учасників ринку (Ба-
зельський комітет банківського 
нагляду).

У рамках процедури «Знай сво-
го клієнта» (KYC) банками переві-
ряються не тільки інформа ція про 
клієнта, документи, але й онлайн- 
репутація в мережі Інтернет.

Провівши комплаєнс та залучив-
ши клієнта «на борт», банки мусять 
піклуватися про звітність клієнта, 
наприк лад, у рамках дії Common 
Reporting Standards (міжнародний 
обмін фінансовою інформа цією в по-
даткових цілях), якщо країна зна-
ходження банку є учасницею CRS. 

Тому від якості клієнта та прозо-
рості отриманої від нього банком 
інформа ції залежить, як швидко 
банк ідентифікує потрібні дані та 
передасть компетентним органам.

Як це працює? Усі банки країн- 
членів CRS, які відкривають рахунки 
нерезидентам, змушені здійс нювати 
низку дій залежно від типу рахун-
ку. Для зручності ось визначення 
рахунків:

• Особистий — рахунок, відкри-
тий для особистих потреб, наприк-
лад, отримання зар плати чи збері-
гання кош тів.

• Корпоративний активний ра-
хунок — обслуговує бізнес- операції 
(наприк лад, експорт- імпорт).

• Корпоративний пасивний ра-
хунок — для отримання дивідендів 
чи роялті.

Украї на рано чи пізно приєдна-
ється до CRS, тому давайте будемо 
підготовленими та розберемося, як 
це працює.

Як саме має діяти банк, наприк-
лад, Німеччини, який відкрив три 
рахунки податковому резиденту 
Украї ни (особистий та два корпо-
ративні для компаній у його влас-
ності: активний для швейцарської 
компанії та пасивний для австрій-
ської):

1) для всіх трьох рахунків: іден-
тифікувати податкове резидентство 
іноземного клієнта- власника особи-
стого та корпоративного активного 
рахунків (Украї на) та передати від-
повідну фінансову інформа цію в ком-
петентні органи країни податкового 
резидентства клієнта (Украї на);

2) для корпоративних пасив-
них рахунків фінансова інформа-
ція передається не тільки в країну 
податкового резидентства власни-
ка рахунку (Украї на), але і в країну 
податкового резидентства компанії 
(Австрія).

Тренди комплаєнсу
Дуже цікавий тренд демонструє 

Cost of Compliance Report 2020 від 
Thomson Reuters Regulatory 
Intelligence — спеціалісти з комп-
лаєнсу та ризик- менеджери звер-
тають увагу на так звані global 
systemically important financial 
institutions (G-SIFIs). Останній 
свіжий список таких установ 
датується листопадом 2019 р.

Учасниця списку фінансо-
ва група Citigroup заявляє про 
відмову від клієнтів, які не 
бажають переходити на 
альтернативні джерела 
енергії. CEO Citygroup 
Майкл Корбат у своєму 
інтерв'ю для CNN висло-

вив думку про те, що банк має намір 
розірвати відносини з клієнтами, які 
не визнають необхідності скорочен-
ня викидів вуглецевого газу. Цікаво, 
що Сitygroup є одним з найактивні-
ших кредиторів енергокомпаній, які 
використовують газ, вугілля тощо. 
Фінансова група вже зробила заяви 
щодо відмови від надання послуг 
компаніям, які зай маються видо-
бутком вугілля, та від фінансування 
видобутку газу в Арктиці.

Причини «зубастості» 
комплаєнс- офіцерів, 
або чому вони 
«не люблять» клієнтів
Працівник відділу комплаєнсу 

в банківській сфері має справу з на-
ступним:

1. Збільшення об'єму роботи 
(погляньмо на останню ініціати-
ву в Латвії зі створення довідника 
з боротьби з відмиванням кош тів, 
яку комплаєнс- офіцери мусять ви-
вчити, імплементувати та проконт-
ролювати виконання).

2. Підвище ний рівень особистої 
відповідальності.

3. Ризик стати об'єктом розслі-
дування через професій ні помилки 
(неналежна ідентифікація клієнта, 
розкриття банківської таємниці тре-
тім особам тощо).

Приклади покарання помилок:
• штраф у розмірі $1 млн керівни-

кові відділу комплаєнсу MoneyGram 
International Томасу Хайдеру за по-
рушення компанією закону про бан-
ківську таємницю;

• штраф SEC у розмірі $60 тис. 
керівникові відділу комплаєнсу 
BlackRock Advisors за недосконалу 
сис тему комплаєнсу.

З огляду на все зазначене 
Асоціація адвокатів Нью- 
Йорка за результа-

тами повноцінного дослідження 
доходить вис новку щодо зниження 
рівня ефективних та кваліфікова-
них працівників, готових працюва-
ти у сфері комплаєнсу.

Насправді справа не у відсутно-
сті «любові» до потенцій ного клієн-
та — комплаєнс- офіцер просто ви-
конує свою роботу. Це я до того, що 
хибною є позиція: «Я клієнт, у мене 
є гроші, а отже, мені раді». Вірне 
формулювання, з огляду на сказане 
вище, полягає у тому, щоб довести 
банку, що рівень можливого ризи-
ку та фінансового зиску відповідає 
його політиці.

Власне, тому банки такі «зубасті» 
щодо всього ризикового:

1. Відсутність чи недостатньо 
переконливе джерело походження 
кош тів (source of wealth).

2. Неприй нятне поповнення ра-
хунку першим внеском для актива-
ції (source of funds), наприк лад, від 
третьої особи.

3. Негативна репутація в інтерне-
ті не тільки бенефіціара, але й пов'я-
заних осіб (номіналів, контр агентів, 
компаній групи).

4. Бізнеси категорії high- risk 
у сфері IT-технологій, криптовалют, 
гемблінгу, adult.

Висновок
Як же підготуватися до відкриття 

рахунку максимально ефективно? 
Звісно, можна вивчити інформа цію 
та особистий досвід наявних клієн-
тів у джерелах вільного доступу (фо-
руми, канали в мессенжерах, сайти 

відгуків, групи в соціальних ме-
режах), але ситуація кожного 
унікальна. Дослідження по-
требує часу та аналітики. Аль-

тернативним варіантом є під-
ключення так званого Eligible 

Introducer — професій ного 
посеред ника, який пра-

цює з різними банка-
ми, необанками, пла-

тіжними сис темами 
та має різнобічний 
досвід роботи з ба-
гатьма кейсами, 
а отже, володіє 
дійсно унікаль-
ними практич-
ними знаннями 
нюансів, а ди-
явол, як ми знає-
мо, ховається са-

ме в деталях. 

Наталія РЕВЕНКО, 
директор з розвитку бізнесу 
International Wealth

Н і РЕВЕНКО
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— Марино, до команди Juscutum у якості 
бізнес- партнера Ви приєднались близько 
3 місяців тому. Розкажіть, як розпочалися 
відносини з Juscutum та що цьому сприяло?
— У питанні вибору партнера для мене завжди 

були важливі довіра, щирість, професіо налізм та 
наявність амбітних планів. Саме ці якості я поба-
чила у Артема Афяна. Переговори щодо майбут-
нього партнерства тривали досить довго, адже 
самостій ним гравцем я почувалась комфортно та, 
як власниця консалтингового бізнесу, розуміла, 
що в довгостроковій перспективі один в полі не 
воїн. Побудова сис темних процесів, на яких ба-
зується бізнес, потребує знач них ресурсів: розбу-
дови сис теми продажів, організації інформа цій-
ної безпеки, маркетингу та піару тощо. Саме це 
розуміння і бажання створити потужний бізнес 
підштовхнули мене до партнерства.

Також я чітко усвідомлювала: надання послуг 
з податкового консалтингу потребує підтримки 
сильної команди юристів. Тільки такий симбіоз 
дасть можливість розроб ляти та впроваджувати 
найсміливіші ідеї та рішення. Більш інновацій ного 
юриста та юридичної компанії на україн ському 
ринку, ніж Артем Афян та Juscutum я не зустрічала.

Сталося бінго! Я маю серйозну експертизу 
в сфері податкового права, Артем — команду 
інновацій них юристів. Питання спів праці за-
лишалось відкритим виключно в аспекті часу, 
а рішення про кооперацію зусиль стало вчас-
ним і логічним кроком. Тож завершивши пого-
дження ряду питань, я стала бізнес- партнером 
Juscutum. А це — неймовірна синергія! Уже за 
перші 3 місяці спів праці ми утвердилися в ро-
зумінні, що наше бізнес- партнерство успішне 
для обох сторін.

— Які тенденції надання послуг спостеріга-
ються в податковій практиці?
— На порядку денному питання податкового 

структурування. Глобальні законодав чі зміни, 
яких наразі зазнає Украї на, вимагають перегляду 
підходів до ведення бізнесу. Компанії починають 
більш серйозно планувати податки та відбір пер-
соналу в штат. Ми живемо в період турбулентних 
змін, а значить маємо тримати руку на пульсі 
новин і бути до них максимально адаптивними.

Клієнти приходять до мене з запитом на безпе-
ку та спокій. Я даю максимально зрозуміле тлу-
мачення податкового структурування, розуміння 
поточної ситуації та майбутніх змін у форматі: 
що було вчора, що є сьогодні, що буде завтра і що 
вже не працює. Неважливо, представником біз-
несу якого масштабу ти є. Уже не можна просто 
мінімізувати податки і спати спокій но. Важливо 
все завчасно планувати, мати хорошого in-house- 
бухгалтера та індивідуальний підхід до кожної 
ситуації. І звісно, хочеться сказати величезне «дя-
кую» закону №1210, адже завдяки КІКам наш клі-
єнтський портфель збільшився в рази (сміється).

Окрім податкового консалтингу, відзначу за-
пит клієнтів на послуги віддаленого фінансово- 
бухгалтерського консультування. Зазвичай це 
індивідуальні консультації. Ти особисто відвідуєш 
клієнта чи приєднуєшся до роботи дистанцій-
но, вивчаєш поточну ситуацію, дивишся больові 
точки та висловлюєш свої рекомендації для по-
кращення стану справ у компанії. Така взаємодія 
може відбуватися через бухгалтера компанії чи 
її власника. І чим довше й краще ти знаєш ком-
панію, тим глибші результати такого аналізу. 
Можливо, це трохи банально, але податковий 
консультант — як сімей ний лікар: чим краще 
він знає історію ваших хвороб, тим ефективніше 
призначає лікування.

— Шаблон не консультування клієнтів — це 
точно не про стиль роботи в Juscutum. Чи 
близька вам ця філософія? Розкажіть біль-
ше про сучасні підходи до роботи в команді. 
У чому вони полягають?
— Juscutum — новаторська юридична фірма, 

а я у ній — інновацій ний партнер. Бо як ще мож-
на пояснити той факт, що людина без юридичної 
освіти стала повноцінним партнером в адвокат-
ському об'єднанні? Вийти за межі сис теми, змі-
нити кут зору — це те, що доз воляє продукувати 
неочевидні рішення та бути ефективним. Мені 
близька філософія компанії, я бачу результати, 
до яких вона приводить, і це мені подобається.

Перш ніж скористатися будь- якою послугою 
в рамках бізнесу, я як людина бізнесу запитую 
себе: «Чи максимально ефективне це рішення для 
мого бізнесу?», «Чи безпечне воно?», «Чи варте 
своїх грошей?» Тільки перевіривши рішення на 
життє здатність, я пропоную його клієнтам.

— Як розвиваєте зараз та плануєте в по-
дальшому розширювати податкову прак-
тику, збільшувати показники бізнес- 
ефективності? Які цілі ставите перед собою 
та командою? Чи визначилися вже з пріо-
ритетними зав даннями на 2021 р.?
— Маю багато цілей і працюю над розробкою 

плану дій для їх втілення. На даний момент стою 
перед питанням розширення команди, яка до-
поможе зменшити операцій не навантаження та 
зосередитись на стратегічних зав даннях. Серед 
пріоритетів: КІКи, податковий аудит, податко-
ве структурування, аутсорсинг бухгалтерських 
послуг. Також планую зосередитись на консуль-
туванні щодо питань оподаткування приватних 
клієнтів з огляду на майбутнє нульове деклару-
вання фізичних осіб.

— Ви вимоглива до себе та оточення? Як 
ставитеся до негараздів та поразок у роботі?
— Так, вимоглива до себе та членів команди. 

Вчуся бути м'якшою, тому що не кожен витримує 
мій темп. Я чітко розумію, що мені потрібно, маю 
високі стандарти роботи, тому інколи розчаро-
вуюсь, отримавши невідповідний очікуванням 
результат. Намагаюся дивитися на речі простіше, 
зупиняти внутрішній порив відшліфувати речі до 
ідеалу. Зрештою, слід з розумінням та лояльністю 
підходити до ряду питань, інакше я б не просу-
валася вперед.

  Інтерв'ю

Довіра, щирість, професіо налізм та наявність амбітних планів — 
саме ці якості спонукали Марину ТОМАШ стати бізнес- партнеркою Juscutum. 
Адже, на її переконання, надання послуг з податкового консалтингу потребує 
підтримки сильної команди юристів. Про близьку філософію духу, сучасні 
підходи в роботі, нестандартні професій ні кейси та про те, без чого успіх 
бізнес- партнерки був би неможливий, говоримо в інтерв'ю

«Є межа самостій них досягнень. 
Великі успіхи приносить тільки 
командна робота»

Юридичний бізнес

Податковий 
консультант — 
як сімей ний лікар: 
чим краще він 
знає історію 
ваших хвороб, 
тим ефективніше 
призначає 
лікування
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До негараздів у житті ставлюсь по-філософ-
ськи. Звісно, я їх не люблю, але з ними швид-
кість розвитку вища. Складнощі роб лять мене 
сильнішою. За це їм окреме спасибі (усміха-
ється)!

У приватному та професій ному житті я дав-
но обрала для себе формулу Work- life balance, 
відповідно до якої й організовую своє життя. 
Поряд із динамічним робочим темпом у форматі 
ділових зустрічей, бізнес- коллів і нарад я знахо-
джу час для кількох днів відпустки на природі 
чи за кордоном, де заземляюсь, набираюся сил, 
зміцнюю енергетичний фон.

— Без чого чи кого Ваш успіх у роботі 
був би неможливий?
— Без двох факторів: моєї внутрішньої напо-

легливості та команди. Я завжди структурувала 
свої думки та плани, розуміла покроково, куди 
рухаюся. Але є межа самостій них досягнень. 

Великі успіхи приносить командна робота. Тут 
важливо заручитися підтримкою відданого 
колективу, з яким ви завжди на одній хвилі, та 
надій ним партнером.

— Поділіться проєктом або кейсом, який 
вважаєте нестандартним та вагомим у сво-
їй професій ній діяльності.
— Серед нестандартних професій них кейсів, 

з якими мені довелося працювати — підготовка 
податкової політики для релігій них установ. Усі 
думають, що релігій ні установи не платять по-
датки, але це не так. Власне, на мене поклада-
лося зав дання прописати протилежну класичній 
податкову політику, яка б максимально зрозу-
міло роз'яснювала види податків для релігій ної 
установи та порядок їх сплати.

Також пригадую кейс, коли в максимально 
короткі строки під час карантинних обмежень 
необхідно було підшукати фінперсонал ком-

панії, провести співбесіди та зробити ASAP 
податковий аудит звітності за останній рік на 
достовірність подачі.

А найвагомішим і водночас найскладнішим 
кейсом у моєму професій ному житті було рі-
шення піти працювати в «Метінвест» та пере-
їхати в Донецьк. До цього я жила у Києві і свою 
кар'єру починала з позиції бухгалтера в україн-
ській компанії. В якийсь момент зрозуміла, що 
хочу рухатись далі, тому прий няла рішення йти 
працювати в Big4 податковим консультантом. 
Уже за пів року роботи я отримала своє перше 
підвище ння, а потім змінила позицію на дабл 
промоушен у іншій компанії Big4. Через 4 роки 
у Big4 вирішила спробувати себе у складі ве-
ликого холдингу, після чого отримала дві про-
позиції роботи від донецьких компаній: ДТЕК 
і «Метінвест». Рішення було непросте, однак 
зважене. Так я змінила місто і місце праці, об-
равши «Метінвест».

Юридичний бізнес
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У «Метінвесті» я закривала питання внутріш-
нього податкового консалтингу. Три роки робо-
ти зі складними людьми, проєктами, непростою 
структурою компанії та страхом не впоратись… 
Зрештою, я здобула навички, які шукала. Було 
складно, однак я отримала поштовх і розуміння, 
що все неможливе — можливе. Далі було спокій-
не спостереження за бізнес- процесами, я продо-
вжувала формуватися як фахівець, відбувалась 
моя самоідентифікація як професіо нала та лідера.

— Чи зможете відмовитися від справи, яка, 
на Вашу думку, є недостатньо серйозною, 
або Ви відчуваєте, що ставки компанії для 
неї невиправдано високі?
— Якщо справа пов'язана з податками, бух-

галтерським обліком, податковим аудитом, вона 
апріорі серйозна. Я не відмовляюсь від проєктів 

за критерієм масштабності. Будь- який, навіть 
найменший проєкт, може з часом набрати сер-
йозних обертів.

У моїй практиці був ряд ситуацій, коли від 
клієнта доводилось відмовлятися в силу його 
неготовності до спів праці. Коли людина теоре-
тично звертається із запитом про допомогу, але 
фак тично не готова її прий няти. Не варто ні на 
кого тиснути, краще відпустити людину для прий-
няття рішення.

Легко працювати з клієнтами, які чітко розумі-
ють, що їм потрібна допомога, однак не вистачає 
внутрішньої експертизи для налагодження проце-
сів чи прий няття правильних рішень. Я обожнюю 
працювати з клієнтами, що потребують свіжого 
погляду на звичні процеси для масштабування 
свого бізнесу. Залучення сторон нього експерта 
у такому випадку — найкраще рішення.

— Які проєкти можуть найкраще старту-
вати в період непрог нозованих змін? Чи 
очікуються нові проєкти в Juscutum?
— Найкраще стартують проєкти, які відпові-

дають поточним потребам ринку. Зараз україн-
ські парламентарі виходять з канікул, розпочи-
нається новий бізнес- сезон, а значить, попереду 
чимало законодав чих змін, які потрібно роз'яс-
нювати. І хоч проєкти, пов'язані з податками та 
бухгалтерським обліком, вирізняються віднос-
ною стабільністю, потреба у спеціалістах бух-
галтерського обліку є перманентною. Звісно, 

ми плануємо реалізацію нових проєктів, про які 
повідомимо згодом. Рекомендуємо приєднатися 
до наших сторінок у соціальних мережах — там 
ми оперативно повідомляємо новини практики 
податків та бухгалтерського супроводу.

— Як карантин вплинув на юридичний 
бізнес загалом та на Вашу сферу практи-
ки зокрема? Чи потребує практика опо-
даткування оновлення? Чи достатньо вже 
запроваджених законодав чих ініціатив? 
Які з позитивних можете виділити?
— Більше стресу, аніж карантин, у мене ви-

кликав перехід від статусу най маного працівни-
ка до власного бізнесу. Пандемія Covid-19 роз-
тягувала у часі процеси, які у звичному режимі 
завершилися б швидше. Я продовжую спів-
працювати з компаніями, з якими працювала 
до карантинного періоду. Більше того, кількість 
проєктів моєї практики збільшилася завдяки 
злагодженій роботі комерцій ного департаменту 
Juscutum та моєму вмінню відчувати потреби 
клієнта та будувати довірливі відносини.

Говорити про достатню кількість запро-
ваджених законодав чих ініціатив поки рано. 
З позитивного я бачу рух уперед. Більшість 
законодав чих змін мають проєвро пейський 
вектор, і це важливо для стратегічного розвит-
ку держави. З негативного — все відбуваєть-
ся досить хаотично, не вистачає сис темності. 
Наприк лад, ми прий маємо податкові зміни За-
коном Украї ни №466, а після цього — поправки 
навіть до тих норм закону, які ще не встигли 
вступити в дію.

— Які термінові кроки має зробити дер-
жава назустріч бізнесу?
— Держава має налагодити сис темність сво-

єї роботи і взаємодію між законодав чою, вико-
навчою та судовою гілками влади, а також спів-
працю з бізнесом. Відпрацьована сис темність 
завдає менше страждань та фінансових витрат 
для бізнесу. Як результат — більше надходжень 
у держ бюджет і вищий рівень життя в Украї ні. 

Підготувала Оксана ЖУРБА,
журналіст «Юридичної Газети»

Марина ТОМАШ, бізнес- партнерка Juscutum

Відпрацьована 
сис темність 
завдає менше 
страждань 
та фінансових 
витрат для бізнесу

Юридичний бізнес
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До великих платників податків входять юрособи, у яких обсяг 
доходу від усіх видів діяльності перевищує 500 млн грн або загальна 
сума сплачених до Державного бюджету Украї ни податків переви-
щує 12 млн грн. За підрахунками, на початок 2020 р. їх кількість 
складала 1629 юросіб.

Дані про великих платників були опуб ліковані Державною 
фіскальною службою Украї ни в січні. Однак за підрахунками ана-
літиків YouControl, сис теми для перевірки контр агентів, не всі з них 
«дожили» до вересня. Станом на початок вересня 11 компаній зі 
списку знаходяться в стані припинення, по 4 підприємствам (ПАТ 
«Запоріжтранс форматор», ПАТ «Білоцерківська теплоелектроцен-
траль», ТОВ «Торговий дім Автокраз», ТОВ «Марсєл енерджі Украї-
на») порушено справи про банк рутство і два (ПАТ «Жидачівський 
целюлозно- паперовий комбінат» та ПАТ «Сумихімпром») знахо-
дяться на етапі санації.

З тих, які є зараз активними, тобто не перебувають у процесі 
припинення, найбільша кількість зареє стрована в Києві — 732 юр-
особи. З великим відривом як від столиці, так і від третього місця 
йде Дніпропетровська область, яка є місцем прописки 141 юросо-
би. «Бронза» дісталась Київський області з 86 юрособами. П'ятірку 
замикають Одеська та Львівська області з 71 та 66 компаніями від-
повідно. Варто також зауважити, що 15 юросіб зі списку великих 
платників податків є філіями Укрзалізниці або іноземних компаній.

Близько чверті великих платників працюють у галузі оптової 
торгівлі (405 юросіб), яка є однією з найбільш прибуткових за фі-
нансовими даними 2019 р. У чотири рази менше, а саме 115 юросіб 
з енергетичної галузі (у т. ч. газопостачання), що також є логічним 
з огляду на монополізацію цього сегменту. Далі у списку найбільш 
популярних видів діяльності йдуть роздрібна торгівля та вироб-
ництво продуктів харчування з приблизно однаковою кількістю: 
87 та 82 юрособи відповідно. З найменш популярних — по одному 
представнику у списку — є юрособи з таких галузей, як азартні 
ігри, ветеринарна діяльність, мистецтво, наукова діяльність, дер-
жуправління, текстильна промисловість. 
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Хто «годує» 
держ бюджет.
Географія та види діяльності 
великих платників податків



Практичні проб леми 
збирання доказів слідчим

Удосконалення правоохорон ної сис теми 
в Украї ні розпочалося ще до Революції Гідності, 
пройшовши через призму дискусій, суперечок 
та міжнародного досвіду. 13 квітня 2012 р. на 
виконання плану дій щодо лібералізації Євро-
пейським Союзом візового режиму для Украї ни 
Верховною Радою було прий нято нову редакцію 
Кримінального процесуального кодексу Украї ни 
(далі — КПК Украї ни).

На мою думку, статус ключової сторони досу-
дового розслідування — слідчого в сучасному КПК 
Украї ни найменше відображений. Ст. 40 Кодексу 
має декларативний характер і в повній мірі не 
відображає права та обов'язки слідчого. Постає 
питання, чи самостій на фігура слідчого під час 
досудового розслідування. Неодноразово у різних 
засобах масової інформа ції ми могли знаходити 
статті, що на слідчого можуть здійс нювати вплив 
керівник органу досудового розслідування або 
прокурор, що повністю нівелює самостій ність 
та неупередженість слідчого.

У більшості випадків для отримання доказової 
бази слідчий користується своїм правом зверта-
тися до слідчого судді під час досудового розслі-
дування чи до суду під час судового провадження 
з клопотанням про тимчасовий доступ до речей 
і документів, поперед ньо узгодивши такі дії з про-
курором. Та навіть якщо слідчий суддя задоволь-
нить таке клопотання, відповідно до ст. 164 КПК 
Украї ни, строк дії ухвали про тимчасовий доступ 
до речей і документів не може перевищувати 
2 місяців з дня постановлення ухвали. Звертаю 
увагу, що до 16.12.2019 р. цей строк взагалі ста-
новив місяць.

Виконання ухвали є обов'язковим, але прак-
тика показує, що де які підприємства знаходять 
величезну кількість причин, щоб її не викону-
вати. Наприк лад, під час вилучення фінансових 
виписок у де яких установах слідчому можуть 

надати не всю запитувану інформа цію, що в по-
дальшому призводить до затягування досудового 
розслідування і змушує слідчого повторно зверта-
тись з клопотанням до суду. Статистика в таких 
ситуаціях зовсім невтішна: із 100% запитуваної 
в ухвалі інформа ції слідчий у кращому випадку 
може отримати близько половини. Здебільшого 
це стосується злочинів у сфері white collar crime, 
де збирання доказової бази може розтягуватись 
на роки.

Щоб скоротити процес отримання доказів, 
слідчий надсилає до різних установ, незалежно від 
форми власності, запити про надання інформа ції, 
яка необхідна для отримання позитивного резуль-
тату під час розслідування. Однак слід зауважити, 
що так звані запити фак тично не передбачені КПК 
Украї ни, а саме не встановлено строк для надан-
ня відповідей на них. Відповідно, зазвичай вони 
оброб ляються підприємствами, установами від-
повідно до ст. 20 Закону Украї ни «Про звернен-
ня громадян» і вирішуються у строк не більше 
місяця від дня надходження, а ті, які не потре-
бують додаткового вивчення, — невідкладно, 
але не пізніше 15 днів від дня отримання. Якщо 
у місячний строк вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо, керівник відповідного орга-
ну, підприємства, установи, організації або його 
заступник встановлюють необхідний строк для 
його розгляду, про що повідомляється особі, яка 
подала звернення. При цьому загальний строк 
вирішення питань, порушених у зверненні, не 
може перевищувати 45 днів.

Для прик ладу, відповідно до ч. 2 ст. 24 Зако-
ну Украї ни «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність», органи державної влади, місцевого 
самоврядування, їх посадові та службові особи, 
керівники підприємств, установ, організацій, 
громадських об'єднань, яким направлено адво-
катський запит, зобо в'язані не пізніше 5 робочих 
днів з дня отримання запиту надати адвокату 
відповідну інформа цію, копії документів, крім 
інформа ції з обмеженим доступом і копій доку-
ментів, у яких міститься інформа ція з обмеженим 
доступом. Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону Украї-
ни «Про статус народного депутата Украї ни», 
Президент Украї ни, керівники органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій, до яких звернуто 
запит, зобо в'язані повідомити народного депута-
та, групу народних депутатів, комітет Верховної 
Ради Украї ни у письмовій формі про результати 
розгляду його (їх) запиту у 15-денний строк з дня 
його одержання або в інший встановлений Вер-
ховною Радою Украї ни строк.

З огляду на викладене можна зробити вис-
новок, що чинним законодавством, у т. ч. КПК 
Украї ни не виокремлено можливість для слідчого 
органу досудового розслідування робити під час 
досудового розслідування запити про надання 
інформа ції до органів державної влади, місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб, 
керівників підприємств, установ, організацій, 
громадських об'єднань тощо, конкретний строк 
відповіді на які було б встановлено КПК Украї ни. 

Відсутність такого механізму здійснення досу-
дового розслідування порушує одну з ключових 
засад кримінального провадження, а саме розум-
ність строків. У зв'язку з тим, що органи досудо-
вого розслідування, у т. ч. слідчі перезавантаже-
ні покладеними на них обсягами кримінальних 
справ, внесення змін до КПК Украї ни, які регулю-
вали б порядок надання інформа ції слідчим під 
час досудового розслідування, знач но спрости-
ло б процес збирання доказів для встановлення 
дійсних обставин справи.

Ч. 1, 2 ст. 28 КПК Украї ни передбачено, що 
під час кримінального провадження кожна про-
цесуальна дія або процесуальне рішення мають 
бути виконані або прий няті в розумні строки. 
Розумними вважаються строки, що є об'єктив-
но необхідними для виконання процесуальних 
дій та прий няття процесуальних рішень. Розум-
ні строки не можуть перевищувати передбачені 
КПК Украї ни строки виконання окремих проце-
суальних дій або прий няття окремих процесу-
альних рішень.

Звертаю увагу, що відповідно до рішен-
ня Конституцій ного Суду Украї ни у справі 
№1-12/2003 від 30.01.2003 р., поняття «розумний 
строк досудового слідства» є оціночним, тобто 
таким, що визначається у кожному конкретно-
му випадку з огляду на сукупність усіх обставин 
вчинення і розслідування злочину (злочинів). Ви-
значення розумного строку досудового слідства 
залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг 
і складність справи, кількість слідчих дій, число 
потерпілих та свідків, необхідність проведення 
експертиз та отримання вис новків тощо. На мою 
думку, задля того, щоб не порушувати «розум-
ний строк» досудового розслідування, необхід-
но внести зміни до КПК Украї ни та передбачити 
порядок звернення слідчого за інформа цією до 
органів державної влади, місцевого самовряду-
вання, їх посадових та службових осіб, керівників 
підприємств, установ, організацій, громадських 
об'єднань та встановити чіткий строк для надан-
ня відповіді на такі запити. Вважаю, що в нор-
мах КПК Украї ни варто чітко зафіксувати строк 
для надання інформа ції, 
який на практиці має 
становити не більше 
5 днів.

Такий механізм 
дасть змогу дотри-
муватися принци-
пу «розумності стро-
ків» та ефективно 
проводити досу-
дове розслідуван-
ня, що буде сприяти 
збільшенню кількості роз-
критих злочинів на тери-
торії Украї ни. 

КОЛОНКА IN-HOUSE

Олег ЛИГІН, 
Senior Legal Counsel ТОВ «Манівео 
швидка фінансова допомога»
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Технічний паспорт: що це таке, 
де зробити і коли потрібен

Технічний паспорт — це документ, який 
містить відомості щодо проведеної технічної ін-
вентаризації об'єкта нерухомого май на, зокрема 
інформа цію про його місцезнаходження (адресу), 
склад, технічні характеристики, план та опис 
об'єкта, ім'я/найменування власника/замовника, 
відомості щодо права власності на об'єкт нерухо-
мого май на, щодо суб'єкта гос подарювання, який 
виготовив технічний паспорт, тощо.

Вимоги до технічного паспорта
Опис форм технічного паспорта залежно від 

періоду його складання був дуже різний, але 
з 15 січня 2019 р. встановлені нові та єдині ви-
моги до форми технічного паспорта. Він має бути:

П — прошнурований;
П — пронумерований;
С — скріп лений підписом керівника суб'єкта 

гос подарювання, який проводив інвентаризацію, 
а також підписом виконавця робіт і конт ролера 
із зазначенням серії та номера кваліфікацій ного 
сертифіката на право виконання робіт з техніч-
ної інвентаризації об'єктів нерухомого май на.

Технічний паспорт, який виготовлений до 
15 січня 2019 р., не потрібно в обов'язковому 
порядку перероб ляти, він є дійсним у подальшо-
му використанні.

Важливо знати, що технічний паспорт:
• не підтверджує право власності та, відповід-

но, не заміняє собою свідоцтво про право влас-
ності чи договір купівлі- продажу або інший пра-
воустановчий документ на об'єкт нерухомого 
май на. Технічний паспорт не дає право володі-
ти, користуватись чи розпоряджатись нерухомі-
стю — це лише документ, який фіксує технічні 
дані об'єкта;

• не має строку дії. Та є виключення з цього 

правила: дані технічного паспорта на будинок 
садибного типу з гос подарськими будівлями та 
спорудами, на садовий (дачний) будинок, гараж 
(машино- місце), виготовленого після 15 січня 
2019 р., є актуальними протягом року з дати 
проведення технічної інвентаризації;

• не потрібно перероб ляти на нового власни-
ка. Тобто після купівлі об'єкта нерухомого май-
на чи переоформлення спадщини не потрібно 
обов'язково замовляти новий технічний паспорт, 
можна і надалі використовувати дані технічної 
інвентаризації, яка була проведена раніше.

Де замовити технічний паспорт
Слід звернутись до відповідного суб'єкта гос-

подарювання. Строк, розмір та порядок оплати 
роботи з проведення інвентаризації та виготов-
лення технічного паспорта погоджуються інди-
відуально між замовником та виконавцем — 
суб'єктом гос подарювання.

Хто може звернутись за виготовленням 
технічного паспорта:
• власник об'єкта нерухомого май на (у т. ч. зе-

мельної ділянки), об'єкта незавершеного будів-
ництва; замовник будівництва;

• особа, яка має право на спадщину (за запи-
том нотаріуса);

• особа, яка має інші речові права на об'єкт 
нерухомого май на, у т. ч. земельну ділянку, на 
якій розташовано такий об'єкт;

• орган, уповно важений управляти май ном 
(у т. ч. житлово- будівельні, дачні та гаражні ко-
оперативи, садові товариства).

Суб'єкт гос подарювання — це фізична особа- 
підприємець або юридична особа, у складі якої 
працюють один або більше відповідальних вико-
навців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних 
зі створенням об'єктів архітектури, які пройшли 
професій ну атестацію та отримали кваліфікацій-
ний сертифікат на право виконання робіт з тех-
нічної інвентаризації об'єктів нерухомого май на 
відповідно до Закону Украї ни «Про архітектурну 
діяльність».

Коли потрібен технічний паспорт
За загальним правилом, технічний 

паспорт виготовляється за бажанням за-
мовника, але є умови, за яких проведення 
технічної інвентаризації обов'язкове:

1) перед прий няттям в експлуатацію за-
вершених будівництвом об'єктів, у т. ч. піс-
ля проведення реконструкції, капітально-
го ремонту, технічного переоснащення, 
реставрації, щодо яких отримано право 
на виконання будівельних робіт;

2) перед проведенням державної 
реє страції права власності на об'єкт 
незавершеного будівництва, щодо 
якого отримано право на виконан-
ня будівельних робіт;

3) перед проведенням дер-

жавної реє страції права власності на об'єкт не-
рухомого май на, що утворився в результаті по-
ділу, об'єднання об'єкта нерухомого май на або 
виділення частки з об'єкта нерухомого май на, 
крім випадків, коли в результаті такого поділу, 
об'єднання або виділення частки шляхом рекон-
струкції завершений будівництвом об'єкт прий-
мався в експлуатацію;

4) перед прий няттям в експлуатацію завер-
шених будівництвом об'єктів, зазначе-
них у п. 9 розділу V «Прикінцеві по-
ложення» Закону Украї ни «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності».

Тобто технічний паспорт 
не є обов'язковою умовою 
для укладання договору 
купівлі- продажу нерухо-
мого май на або оформ-
лення спадщини, але 
він обов'язковий для 
проведення пер-
винної реє страції 
права власності 
на новозбудо-
ваний об'єкт 
чи об'єкт, 
який утво-
рився в ре-
з ул ьт а т і 
поділу. 

Юлія ЛАБУТІНА, 
приватний нотаріус
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Необґрунтоване включення до переліку ризикових 
платників податків — одна з найгостріших проб лем 
на порядку денному україн ського бізнесу

Вийти з ризикових

Підприємництво за визначенням пов'язане 
з ризиком. Та останнім часом слово «ризиковість» 
набуло специфічного значення для україн ського 
бізнесу. Станом на початок вересня 2020 р. до 
Ради бізнес- омбудс мена (далі — Рада) надійшло 
майже 300 скарг від бізнесу, які рясніють цим 
словом. Ці скарги виявилися досить непростими 
в аспекті їх розслідування.

Хто такі ті 30 тис. ризикових платників ПДВ, 
які наразі існують в Украї ні? Чи є вірогідність 
потрап ляння до цієї «компанії» добросовісного 
бізнесу та як з цим бути? Спробуємо розібратись.

Передмова
Про проб лематику сис теми авто матизованого 

моніторингу податкових накладних (СМКОР) ска-
зано та написано багато. Рада недарма отримала 
за весь час своєї діяльності понад 1,8 тис. скарг по 
тематиці СМКОР (більш ніж кожна п'ята скарга 
з числа усіх отриманих) і присвятила їй вагому 
час тину сис темного звіту, який було оприлюдне-
но у серпні 2020 р.

На першому етапі функ ціонування СМКОР 
(з літа до зими 2017 р.) основний пласт проб лем 
викликала «неприцільна» робота цієї сис теми. 
Аналізуючи переважно об'єктивні параметри 
гос подарських операцій платників ПДВ, такі як 
обсяги та номенклатура товарів та послуг, які 

придбаваються та постачаються, сис тема вияви-
лась не завжди здатною відрізнити ознаки ПДВ- 
шахрайства (зокрема, так званих «скруток») від 
нормальної гос подарської діяльності. Наслідком 
стало масоване зупинення податкових наклад-
них, яке викликало обурення в бізнес- спільноті.

З березня 2018 р., із запуском нової версії сис-
теми, гострота вказаної проб лематики знач ною 
мірою знизилась. Якщо, приміром, за один ли-
ше IV квартал 2017 р. Рада одержала 368 скарг 
на зупинення податкових накладних, то за ана-
логічний період 2018 р. їх надійшло 89, а за той 
самий період 2019 р. — усього 20.

Та ціною виправлення цих проб лемних ню-
ансів у роботі СМКОР стало знач не підвище ння 
ролі людського фактору. Йдеться про надання 
відповідним комісіям при податкових органах 
територіального рівня повно важень включати 
платників ПДВ до переліків ризикових платни-
ків податків. Наслідком такого включення є зу-
пинення практично всіх податкових накладних, 
які «ризикові» подають на реє страцію.

Спочатку здавалося, що ці повно важення ре-
алізуються з тою обережністю, про яку йшлося 
на етапі їх надання, та завдають незручностей 
лише тим, кому й повинні завдавати. Мова про 
конвертацій но-транзитні групи, які працюють за 
схемою «зустрічного транзиту», а також недобро-
совісних імпортерів, які реалізують імпортований 
товар «за кеш» та продають свій податковий кре-
дит з ПДВ відповідним ділкам. Та згодом вплив 
нових повно важень податкових органів почав 
відчувати й інший бізнес.

Скарги на безпідставне включення до переліків 
ризикових платників податків Рада почала одер-
жувати у ІІ кварталі 2018 р. Протягом цього року 
їх щоквартальна кількість не перевищувала 10, 
та вже у I півріччі 2019 р. стала коливатись між 
10 та 20. Надалі кількість скарг стала різко зрос-
тати: 45 — у III кварталі 2019 р., 50 — у IV, 49 — у 
I кварталі 2020 р. та рекордні 65 — у II кварталі 
поточного року. Звичай но, такий сплеск збенте-
жив інспекторів Ради та прикув до цієї проб леми 
знач ну увагу керівництва. Зокрема, вона була 
у центрі уваги в останньому квартальному звіті.

Які тенденції стоять за цими цифрами, роз-
бираємось далі.

Що не так із «ризиковістю»
У експертному середовищі висловлюється 

чимало думок з приводу того, які юридичні де-
фекти є ключовими перед умовами тих проб-

лемних явищ із «ризиковістю» і взагалі із функ-
ціонуванням СМКОР, що наразі спостерігаються. 
Якщо абстрагуватись від тих аргументів, які 
зводяться до прискіпування до незнач них фор-
мальних недоліків у нормативці або взагалі ме-
жують з «юридичним тролінгом», то, з точки зору 
Ради, існують такі основні проб леми з інститу-
том «ризиковості», через які він може завдавати 
шкоди не тільки недобросовісним суб'єктам, на 
яких націлений, а й бізнесу, не задіяному у ПДВ- 
шахрайстві.

1) Один з критеріїв ризиковості 
занадто «розмитий»
Йдеться про п. 8 чинних критеріїв, які перелі-

чені у додатку 1 до Порядку №1165 (п. 1.6 старої 
версії критеріїв, яка була визначена відповідним 
листом ДФС): «Наявна податкова інформа ція., що 
визначає ризиковість здійснення гос подарської 
операції, зазначеної в поданих для реє страції 
податковій накладній/розрахунку коригуван-
ня». Автори критеріїв, вочевидь, «забули» роз-
тлумачити, що означає для цілей цього пункту 
«ризиковість здійснення гос подарської операції».

Всі розуміють, виходячи з призначення СМ-
КОР, що вказане визначення мало б означати 
ймовірність складення податкової накладної по 
гос подарській операції, яка не має реального ха-
рактеру (не супроводжується фак тичним рухом 
активів) та спрямована на надання іншим плат-
никам ПДВ необґрунтованої податкової вигоди 
у вигляді можливості сформувати податковий 
кредит з ПДВ та збільшити свій реє страцій ний 

Володимир ЗАБУДСЬКИЙ, 
інспектор Ради бізнес- омбудс мена

Процедуру судового 
оскарження, яку 
чимало юристів наразі 
пропонують своїм 
клієнтам як свого роду 
«рятівне коло», важко 
назвати ефективною



ліміт у СЕА ПДВ. Та як показує практика, це ро-
зуміння «загубилось десь між рядків». Що з цього 
вийшло, розповімо трохи далі.

Відтак, наразі є актуальною необхідність уточ-
нення змісту п. 8 — чи то шляхом видачі відпо-
відного документа роз'яснювального характеру, 
чи безпосеред ньої зміни в нормативному акті.

2) Рішення про відповідність критеріям 
ризиковості час то невмотивовані
Невеличкою, але перемогою для бізнесу стало 

набрання чинності Порядком №1165, що нареш-
ті запровадив форму рішення про включення до 
переліку ризикових, яке містить свого роду мо-
тивувальну час тину. Та зрештою, ніщо, окрім 
добросовісності та розсудливості конкретних 
податківців, не заважає заповнити відповідну 
графу беззмістовною інформа цією, цитатами 
з нормативних актів або просто поставити у ній 
прочерк. Ба, більше: здається, де які податківці 
вважають, що чим менше інформа ції вони вида-
ли у відповідному рішенні, тим краще виконали 
свою роботу, адже усе написане там може бути 
використано проти них. За таких умов дізнати-
ся фак тичні підстави прий няття рішення щодо 
«ризиковості» час то стає окремою проб лемою, 
яку бізнесу слід вирішити перше, ніж перейти до 
вирішення основної проб леми.

До слова, час то податкові органи включа-
ють до «ризикових» саме тих, хто й повинен там 
бути. Структури, які дуже схожі на елементи 
конвертацій но-транзитних груп, або на поста-
чальників «схемного» ПДВ, теж час від часу звер-
таються зі скаргами до Ради, позиціонуючи себе 
як законослухняний бізнес. Як правило, інспек-
торам Ради вдається відрізнити таких суб'єктів 
від добросовісних компаній, незважаючи на їхнє 
маскування.

Та як би підозріло не виглядав певний платник 
ПДВ, він все ж вправі вимагати від податкового 
органу вмотивованого рішення щодо себе та 
дотримання передбаченої процедури. Неупере-
дженій особі, якою виступає Рада, вкрай складно 
погодитись із правомірністю рішення, в мотиву-
вальній час тині якого стоїть прочерк або кілька 
слів, наприк лад, «зустрічний транзит». Не слід 
забувати й про те, що слабкість мотивувальної 
час тини рішення недобросовісний суб'єкт згодом 
може легко використати як аргумент на свою 
користь у спорі.

Відтак, з точки зору Ради, відсутність належної 
вмотивованості рішень по «ризиковості» — це 
проб лема, яка шкодить як бізнесу, так і державі, 
і яку належить вирішити.

3) Не існує діє вої процедури оскарження
Почати слід з того, що процедура адміністра-

тивного оскарження рішень про відповідність 
критеріям ризиковості, яка мала б існувати, ви-
ходячи зі змісту ст. 56 ПКУ, і яка прямо згадана 
у формі відповідних рішень, на практиці не існує. 
Хто намагався оскаржити відповідне рішення 
у ДПС Украї ни, той знає, що скарга не розгля-
дається по суті — замість цього скаржнику про-
понується повторно подати інформа цію та копії 
документів про невідповідність критеріям ризи-
ковості до того ж органу, який, власне, і ухвалив 
оскаржуване рішення.

Неготовність податкового органу централь-
ного рівня прий мати на себе шквал скарг від 
30 тис. ризикових платників податків (знач на 
час тина яких, слід визнати, ймовірно, фіктивні), 
по яким нові рішення про ризиковість можуть 
продукуватись кожні 7 робочих днів, цілком зро-
зуміла. Однак явна суперечність цієї практики 
букві закону не доз воляє дивитись на неї, як на 
прий нятну. Нерідко між платниками ПДВ та ко-
місіями регіо нального рівня дійсно виникають 
непрості суперечки з приводу відповідності/не-
відповідності критеріям ризиковості, які органу 
центрального рівня було б доречно вирішити як 
арбітру. Відсутність такої можливості не доз воляє 
подібним справам вийти з «глухого кута».

З огляду на вказане Рада переконана, що адмі-
ністративне оскарження таких рішень має бути 

неодмінно налагоджене — якщо не за «повноцін-
ною» процедурою, яка застосовується при оскар-
женні податкових повідомлень- рішень, то хоча б 
за спрощеною. Відповідну роль могла б взяти 
на себе комісія центрального рівня, яка наразі 
розглядає за спрощеною процедурою скарги на 
рішення про відмову у реє страції податкових на-
кладних. Втім, наділення цієї комісії відповідними 
повно важеннями потребує законодав чих змін.

До цього слід додати, що й процедуру судово-
го оскарження, яку чимало юристів наразі про-
понують своїм клієнтам як свого роду «рятівне 
коло», важко назвати ефективною. На відміну 
від, скажімо, податкових повідомлень- рішень, які 
суд здатен скасувати остаточно та безповоротно, 
рішення про відповідність критеріям ризиково-
сті є легко поновлюваними. Так, суд може зобо-
в'язати податковий орган виключити підприєм-
ство з переліку ризикових платників податків, 
але навряд чи знайдеться багато суддів, які знай-
дуть правові підстави та наважаться заборонити 
податковому органу включити підприємство до 
такого переліку знов. За таких умов, якщо в по-
даткового органу залишились до платника ПДВ 

претензії по суті його діяльності, повторне його 
включення до переліку ризикових на підставі «но-
вої податкової інформа ції» після того, як судове 
рішення буде виконано — це справа кількох днів, 
а за потреби й годин.

У результаті утворилась ситуація, коли плат-
ники податків фак тично опиняються сам на сам 
із органом, який прий няв рішення, і змушені йти 
на болючі поступки або ж іти обхідними шляха-
ми — намагатись переводити діяльність на інші 
юридичні особи тощо.

Не маючи ефективних засобів процесуально-
го захисту, чимало адвокатів змушені вдавати-
ся до бурхливої позапроцесуальної діяльності, 
починаючи від звернень до народних депутатів 
та бізнес- асоціацій та закінчуючи поданням за-
яв про вчинення кримінальних правопорушень 

посадовими особами податкових органів. Залу-
чення ж сторон ніх позапроцесуальних гравців 
зазвичай зумовлює зрос тання резонансності та 
емоцій ності ситуації й рідко сприяє її спокій ному 
й конструктивному вирішенню.

На тлі вказаних вище явищ, у подоланні яких 
вдалося досягти досить помірного прогресу про-
тягом 2018–2020 рр., почали виникати викрив-
лення у практиці застосування податковими ор-
ганами цього інструменту, про які йтиметься далі.

Універсальна зброя
Аналізуючи поведінку податкових органів, яка 

є предметом скарг бізнесу в межах цієї категорії 
справ, та її глибинні причини, слід особ ливо зу-
пинитись на одному важливому аспекті.

Як свідчить свіжий досвід Ради, податкові ор-
гани усе час тіше стали сприй мати перелік «ризи-
кових» як інструмент, що доз воляє їм реагувати 
на будь- які ймовірні порушення податкового за-
конодавства, а не лише на ті, для протидії яким 
СМКОР було створено. Наприк лад, за спосте-
реженнями Ради, з точки зору податкових ор-
ганів припустимим є включити підприємство 
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до переліку ризикових платників податків на під-
ставі наявності такої податкової інформа ції (на 
яку, втім, не завжди прямо наводиться посилання 
у відповідному рішенні):

1) ознаки формування податкового кредиту 
з ПДВ по сумнівним гос подарським операці-
ям (по операціям з придбання товарів/послуг, 
стосовно яких, на підставі наявної податкової 
інформа ції, можна припустити їхній імовірно 
нереальний характер та їхню спрямованість на 
мінімізацію податкового навантаження з ПДВ/
податку на прибуток);

2) низька податкова віддача з ПДВ та подат-
ку на прибуток (нижче серед ньої по країні для 
платників ПДВ з тим самим основним видом 
економічної діяльності за КВЕД), що опосеред-
ковано вказує на знач ну ймовірність мінімізації 
податкового навантаження;

3) низька серед ня заробітна плата праців-
ників (нижче серед ньої для відповідної галузі/
регіо ну або певного індикативного показника, 
скажімо, 10 тис. грн), що опосередковано вка-
зує на знач ну ймовірність виплати її час тини 
«у конвертах»;

4) низька для масштабів діяльності кількість 
працівників у штаті, що опосередковано вка-
зує на знач ну ймовірність неофіцій ного праце-
влаштування, тощо.

СМКОР, виходячи з мети її функ ціонування, 
мала б забезпечити зупинення реє страції подат-
кових накладних, за допомогою яких «схемний» 
ПДВ (як правил, у супроводі «чорної» готівки) 
передається представникам реального сектору 
економіки, ще на етапі подання таких податко-
вих накладних на реє страцію. Та що робити, як-
що такого зупинення не відбулося? Наприк лад, 
нещодавно широкого розголосу набула інформа-
ція, що через технічний недолік у програмних 
алгоритмах СМКОР, який вдалося ліквідувати, 
через сис тему свого часу «просочувалось» до 
2 млрд грн фіктивного ПДВ на місяць.

По ідеї, якщо «схемний» ПДВ зміг проник-
нути до свого споживача (реального сектору 
економіки), єдиною можливістю поставити під 
сумнів уже сформований ним податковий кре-
дит з ПДВ залишається традицій на конт рольно- 
перевірочна робота. Тут, звичай но, можна роз-
почати дискусію про «безспірність» податкового 
кредиту, підтвердженого зареє строваними на-
кладними (йдеться про два відомі абзаци у 
п. 201.10 ПКУ, які, втім, податкові органи тлума-
чать у свій спосіб, не визнаючи «безспірності»).

Як би там не було, включати ймовірного кін-
цевого отримувача «схемного» ПДВ до переліку 
ризикових платників податків, здавалось би, 
точно немає сенсу. Адже це не вплине на вже 
сформований ним податковий кредит з ПДВ, 
а лише призведе до зупинення тих податкових 
накладних, які цей платник складає та подає 
на реє страцію. Накладних, що складаються по 
цілком реальним гос подарським операціям на 
реальних покупців.

На практиці, однак, не все настільки просто. 
Включення платника ПДВ до «ризикових» ство-
рює останньому знач ні незручності у роботі, 
а відтак, може стати діє вим інструментом його 
спонукання до «добровільної» відмови від «сум-
нівного» податкового кредиту з ПДВ, а також до 

збільшення податкової віддачі з ПДВ та податку 
на прибуток, збільшення офіцій них заробітних 
плат, прий няття неофіцій них працівників у штат.

Коли йдеться про малий бізнес, на який по-
датковим органам недоцільно витрачати ресурси 
в рамках конт рольно- перевірочної роботи (та 
й не так вже це на практиці просто — знайти та 
якісно задокументувати факти порушень, від-
стояти позицію в суді, а згодом ще й стягнути 
податки до бюджету), непряме спонукання до 

податкового комплаєнсу шляхом включення 
до переліку «ризикових» може виявитись вкрай 
привабливим інструментом в очах конт ролерів.

Чи можна схвально поставитись до подібно-
го способу використання можливостей СМКОР, 
спираючись, зокрема, на міркування, що він 
переслідує державницьку мету — спонукання 
бізнесу до сплати податків у повному обсязі, 
визначеному законом? На думку Ради, все ж не 
можна. І від цього способу податковим органам 
слід відмовитись, яким би привабливим для них 
він не здавався.

Переліки «ризикових» — це винятково по-
тужний інструмент, створений для конкретної 
вузької мети. І саме для цієї мети він повинен 
використовуватись. Перетворення його на «уні-
версальну зброю» проти усіх видів податкових 
правопорушень може призвести до істотного 
розбалансування рівноваги між інтересами 
платників ПДВ та держави у податкових спо-
рах, яка роками вибудовувалась та відточувалась 
законодав чими змінами, судовою й адміністра-
тивною практикою. Наслідком стане фак тична 
підміна презумпції невинуватості (адже ніхто 
не зобо в'язаний сплачувати донараховані йо-
му грошові зобо в'язання, доки ті не узгоджені) 
презумп цією винуватості (спочатку платник 
опиняється у «ризикових», а потім словом та 
ділом доводить власну добросовісність, прагну-
чи домогтися виключення себе з сумнозвісного 
списку). Відбудеться й фак тична відмова від 
принципу покладення тягаря доведення у по-
даткових спорах на податкові органи, застосу-
вання якого й раніше «кульгало» у адміністра-
тивній практиці, однак починало працювати 
хоча б у судовій.

Чи сприятиме такий стан справ утвердженню 
верховенства права та покращенню інвестицій-
ного клімату в Украї ні — питання риторичне.

Куди рухаємось далі
Виходячи зі свого особ ливого місця у відноси-

нах бізнесу та держави, Рада весь час балансує 
між бажанням якомога рішучіше захищати ін-
тереси бізнесу, та необхідністю усвідомлювати 
й поважати місію державних органів, у партнер-
стві з якими Рада, власне, і розв'язує ті проб леми, 
з якими бізнес звертається.

Лобіювання радикальних ініціатив, таких як 
повний демонтаж СМКОР та взагалі СЕА ПДВ, 
а то й скасування цього «незручного» податку 
багато кому здається привабливою ідеєю. Та 
слід розуміти, що варіант «просто залишити біз-
нес у спокої» завжди буде недосяжною утопією 
в умовах, коли держава повинна наповнюва-
ти державну скарбницю, щоб виконувати свої 
внутрішні й зовнішні зобо в'язання. Так само, 
як недосяжною утопією (але вже податковою) 
є негай не досягнення в Украї ні того рівня подат-
кової дисципліни та податкової віддачі, який іс-
нує, скажімо, у Німеччині або Бельгії. Найкраще, 
до чого можна реалістично прагнути — це стан 
справедливої рівноваги між інтересами бізнесу 
й держави. Такий стан здатні забезпечити прозо-
рі й зрозумілі правила гри, адекватні поточному 
стану нашого суспільства та обраному ним євро-
пейському шляху розвитку. І для Украї ни стало б 
важливим кроком вперед, якби обидві сторони 
цієї дискусії змогли подивитись на проб лему 
саме через таку призму.

Винятково потужний інструментарій, який 
опинився в руках податківців із запроваджен-
ням СМКОР, здатен стати органічною час тиною 
сис теми податкового адміністрування, не розба-
лансувавши її, лише за умови, що він використо-
вуватиметься суворо за призначенням. Його 
дбайливе та виважене застосування — запорука 
того, щоб сама ідея та концепція СМКОР (ана-
логів якої, до слова, немає у світовій практиці) 
не скомпрометувала себе.

Чим більше зло вживань та просто непоро-
зумінь, в які виявляється вплутаним реальний 
бізнес, виникатиме на тлі практичного застосу-
вання функ ціоналу СМКОР, тим сильнішою та 
більш непримиренною буде ставати опозиція до 
СМКОР навіть з боку прогресивних бізнес- кіл. 
Зрештою, це може призвести до відмови від цьо-
го інституту. Але за такого сценарію із полегшен-
ням видихнуть не лише добросовісні підприємці, 
а й старі добрі «обнальники» та податкові шахраї. 
А держава змушена буде шукати альтернативні, 
нові або старі шляхи протидії «схемам». Побічні 
ефекти від їх застосування бізнес так чи інакше 
відчує — чи то у формі нескінченних податкових 
перевірок, у межах яких «зніматиметься» подат-
ковий кредит з ПДВ, чи у формі ускладнення про-
цедури бюджетного відшкодування, чи у формі 
активності правоохорон них органів. Та це все 
ми вже проходили, чи не так?

Тож не втрачаємо надії, що сценарій «і вовки 
ситі, і вівці цілі» можливий, і СМКОР зможе про-
довжити функ ціонувати за своїм призначенням 
без тих окремих небажаних явищ та відхилень, 
яким присвячено цей матеріал. 
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10 жовтня 2020 р. у Києві на Трухановому острові пройде 

благодій ний забіг Legal Run з нагоди Дня юриста. Запрошуємо 

юристів, членів їх родин, корпоративні команди та всіх 

небайдужих приєднатися та пробігти своїх 5 добрих кілометрів.

Мета проекту Legal Run — збір кош тів на придбання медичної 

апаратури для пацієнтів виїзної паліативної служби допомоги 

дітям. Ці діти мають невиліковні захворювання, які загрожують 

життю або несуть короткий прог ноз для життя.

Адвокати та партнери ЮК Legal House Денис Овчаров 

і Олександр Горобець вже більше трьох років серйозно зай-

маються бігом, брали участь у численних змаганнях в Украї ні та за 

кордоном. Поступово приходило розуміння, що можна не просто 

бігати, а робити це заради тих, хто потребує допомоги.

Є діти, захворювання і стан яких нерозривно пов'язані 

з постій ною медичною допомогою, спеціальним обладнанням 

та доглядом. І тільки завдяки величезному бажанню батьків, 

допомозі волонтерів та спеціальних паліативних бригад таких 

дітей вдається забрати з реанімації і стаціонарів додому. 

Паліативна допомога надається сім'ям з дітьми віком від 0 до 

18 років, які мають невиліковні захворювання, що обмежують 

тривалість життя або можуть привезти до раптової смерті.

Чому цей забіг важливий?
2500 паліативних дітей у Києві

95% їх мають проб леми з диханням та потребу в кисневих 

концентраторах

20 тис. грн — серед ня вартість медичного домашнього 

кисневого концентратора

Кожен внесок учасника забігу дасть можливість малюкам 

жити і рости не в стінах реанімації, а в колі сім'ї. На зібрані кош ти 

організатор забігу ЮК Legal House придбає спеціальну апаратуру: 

кисневі концентратори, щоб дихати, аспіратори, щоб очищати 

дихальні шляхи для надходження кисню, і багато іншого.

На офіцій ному сайті забігу можна зареє струватися для учас-

ті у ньому або просто зробити благодій ний внесок у будь- якому 

розмірі: http://legalrun.net/

Біжимо, щоб діти дихали!

#legalrun #біжимо_щоб_діти_дихали

Інформа цій на довідка
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Автор ідеї забігу: Денис Овчаров, адвокат, 

партнер ЮК Legal House

Організатор: ЮК Legal House (ТОВ «Легал Хауз Груп»)

Реєстрація учасників та детальна інформа ція на офіцій ному 

сайті забігу: http://legalrun.net/

Бенефіціар благодій ної допомоги — громадське об'єднання 

«Клініка паліативної допомоги дітям», основною метою якого 

є діяльність із захисту прав та свобод у сфері охорони здоров'я та 

соціального захисту, надання безоплатної комплекс ної професій-

ної патронажної, медичної, психологічної, соціальної, юридичної 

та духовної допомоги важко та/або невиліковно хворим дітям та 

молодим людям, вік яких не перевищує 25 років, та їх родинам.

Юридична компанія Legal House об'єднує експертів у Tax 

Law, Corporate Law & Corporate Governance, Private client practice/

Wealth, White collar crime & Business protection. Компанія надає 

юридичні послуги приватним та корпоративним клієнтам. Місія 

компанії — зберегти, примножити і захистити активи клієнтів.

Благодій ний забіг Legal Run 2020: 
святкуймо День юриста з користю!
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