
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                         ПPАВOВЕ РEГУЛЮВАННЯ ПРOВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК  

                             ПРАВООХОРОННИМИ І КOНТPOЛЮЧИМИ  
                  ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ 

Програма семінару: 

1. Державний контроль у сфері оподаткування та фінансів. 
 Повноваження при здійсненні державного контролю у сфері господарської діяльності. 
 Підстави для проведення перевірок: види, терміни, періодичність. 

 
2. Запити контролюючих та правоохоронних органів. 

 Як реагувати на запити про надання інформації та документів. 
 Способи вручення запитів про надання інформації та документів. 
 Юридичні підстави для надання інформації за запитом. 
 Форма і терміни надання відповіді на запит про надання інформації та документів. На що звернути увагу 

при підготовці відповіді на запит. 
 

3. Податкові перевірки: порядок проведення та оформлення перевірок. 
 Умови допуску перевіряючих до проведення перевірок. Можливі варіанти відмови у допуску. 
 Права та обов'язки посадових осіб і персоналу підприємства при проведенні податкових перевірок. 
 «Хто» і «Як» встановлює нікчемність і фіктивність угоди. 

 Критерії визнання угод фіктивними: практика податкових органів і позиція BACУ.  
 Податкові перевірки та оформлення результатів. 

 
4. Перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств органами прокуратури та 

правоохоронними органами. 
 Правові підстави для проведення перевірки органами прокуратури та правоохоронними органами. 
 Види та перелік юридичних і процесуальних документів, що надають право на проведення перевірки 

органам прокуратури та правоохоронним органам. 
 

5. Підготовка співробітників до ефективної зустрічі перевіряючих. 
 Помилки персоналу при проведенні перевірок. 
 Помилки перевіряючих при проведенні та оформленні перевірок. 

 
6. Оскарження результатів перевірок. 

 Терміни оскарження. 
 Предмет оскарження. 
 Судова практика податкових спорів. 

 
До вартості входить: семінар, друковані інформаційні матеріали, кава-брейк. 
Тривалість семінару: 5 годин. 

Довідка та реєстрація учасників за телефонами: +380 (44) 495-54-24 або +380 (97) 881-27-93 
 

Попередня реєстрація за телефоном обов'язкова! 
 

28 лютого 2014 р. 

Реєстрація 9:30 
Початок семінару 10:00 
 

м. Київ, Солом’янська площа, 2, офіс  505 

795 грн. 

Доповідач: 

Крупельницький Віталій Леонідович,  

керівник юридичного департаменту, 
адвокат. 

Спеціалізація: судова практика, 

 право інтелектуальної  

власності, договірне,  

корпоративне, податкове право. 

Автор низки публікацій для  

спеціалізованих і ділових видань. 


