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В п. 20.3 ст. 20 ПК України зазначено:

"Контролюючим органам забороняється вимагати від платника податків надання:

інформації, що була отримана контролюючим органом раніше в установленому законом

порядку, в тому числі інформації, що міститься та опрацьовується в інформаційних базах, що

ведуться відповідно до статті 74 цього Кодексу;

документів, у яких містяться відомості, внесені до відповідних інформаційних баз, що

ведуться відповідно до статті 74 цього Кодексу".

П. 73.3 ст. 73 ПК України вказує:
"Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам
інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:
1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку,
виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного
законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи".
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2. Деякі питання допуску до податкових перевірок

Керуючись абз. восьмим пп. 1.4.1 п. 1.4 внутрішніх Методичних рекомендацій, які затверджені
Наказом ДФС України від 31.07.2014 року № 22, податкові органи не направляють платнику
податків повідомлення про проведення планової документальної перевірки у інший строк, ніж
раніше запланований.

Але відповідно до абз. другого п. 77.4 ст. 77 ПК України:
"Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку,
коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під
розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про
проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку
проведення такої перевірки".

Невиконання вказаних вимог призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності
правових наслідків такої.
Про необхідність направлення наказу та повідомлення у вказаний строк зазначено в рішенні
Тернопільського окружного адміністративного суду від 14.03.2018 р. у справі № 819/2118/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72889002.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/72889002
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З приводу правових наслідків проведення незаконних перевірок Верховний Суд України у
постанові від 27.01.2015 р. у справі № 21-425а14 (та від 16.02.2016 р. у справі
№ 826/12651/14) зазначив:
"…аналізованими нормами ПК, з дотриманням балансу публічних і приватних інтересів,
встановлені умови та порядок прийняття контролюючими органами рішень про проведення
перевірок, ЗОКРЕМА документальних позапланових невиїзних. Лише їх дотримання може
бути належною підставою наказу про проведення перевірки. З наказом про перевірку,
відомостями про дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у
встановлений законом спосіб до її початку. Невиконання вимог підпункту 78.1.1 пункту 78.1
статті 78 та пункту 79.2 статті 79 ПК України призводить до визнання перевірки
незаконною та відсутності правових наслідків такої".
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Також варто звернути увагу на рішення Верховного Суду від 20.03.2018 р. у справі № 810/1438/17.

З обставин цієї справи вбачається, що платник податків допустив до проведення перевірки, що
було відображено у журналі виходу на перевірку. Більше того, підприємство після допуску до
перевірки видало наказ, відповідно до якого бухгалтеру підприємства наказано забезпечити
проведення перевірки із наданням фінвідділом необхідної документації та звітності.

При цьому Верховний Суд зазначив:
"Підсумовуючи наведене, колегія суддів Верховного Суду вважає, що перевірка є способом реалізації владних
управлінських функцій податковим органом як суб'єктом владних повноважень, який зобов'язаний діяти
тільки на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України та законами
України. Лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючими органами рішень про
проведення перевірок, в тому числі, документальних позапланових виїзних, є належною для
прийняття наказу про проведення перевірки. З наказом про перевірку, відомостями про дату її
початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб та
строк до її початку".
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Стосовно ризиків.

В абзацах п'ятому та шостому п. 81.1 ст. 81 ПК України вказано:
"Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його
посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять
розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з
порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових)
осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.
Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників
або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах,
ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не дозволяється".

Проте, пп. 94.2.3 п. 94.2 ст. 94 ПК України зазначає:
"94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин:
94.2.3. платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за
наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу".
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Абзац третій п. 82.4 ст. 82 ПК України вказує:
"При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі
необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо
діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом
перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на
строк, необхідний для завершення таких процедур".

В п. 2 ч. четвертій ст. 283 "Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і
зборів" КАС України зазначено:
"4. Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за заявою, якщо:
2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право".

У постанові Верховного Суду від 06.02.2018 у справі № 823/1442/17 вказано:
"… наявність спору про право в окремих випадках може бути виявлено також і після відкриття
провадження у справі за відповідним поданням. В такому разі суд також повинен закрити провадження у
справі, оскільки відповідні вимоги не можуть бути розглянуті в порядку окремого виду адміністративного
провадження, яким є провадження за поданням податкового органу".
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3. Витребування актів перевірок органами прокуратури, слідчими (дії 
отримувача запиту та платника податку)

Положення пп. 21.1.6 та пп. 21.1.7 п. 21.1 ст. 21 ПК України вказують, що:
"21.1. Посадові та службові особи контролюючих органів зобов'язані:
21.1.6. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується,
використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;
21.1.7. надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх письмовий запит
відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом".

При цьому, згідно пп. 17.1.9 п. 17.1 с. 17 ПК України платник податків має право на
нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без
його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи
банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім
випадків, коли це прямо передбачено законами.
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В ч.ч. 1 та 2 ст. 93 КПК України зазначено:
"1. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим,
представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим
Кодексом.
2. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом ….витребування та отримання від
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових
та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів
перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом".

Для конфіденційної інформації (акт податкової перевірки), в тому числі комерційної та
банківської таємниці, передбачений окремий правовий режим її охорони та захисту – отримання
документів за згодою платника податків, або на підставі ухвали слідчого судді, суду (пп. 17.1.9
п. 17.1 ст. 17 ПК України та ч. 2 ст. 159, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Так, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України:
"Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду".
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4. Аналітичні довідки органів ДФС – механізм протидії

Витяг з листа ДФС від 24.04.2017 р. № 5710/Н/99-99-16-03-14:
"Аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ ….. за період з 10.11.2011 по 31.12.2013 з
питань дотримання податкового законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено
на ДФС, було проведено….на підставі п.п. 191.1.35 п. 191.1 ст. 191 ПКУ, п.п. 60 п. 4 Положення про Державну
фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236,
відповідно до п.п. 62.1.2 п.62.1 ст. 62, п. 71.1 ст. 71, п.п. 74.1, п. 74.2 ст. 74 ПКУ, за результатами якого
було складено довідку № 1066/99-99-16-03 від 23.11.2016".

Відповідно до ч. 5 ст. 277 Цивільного кодексу України:
"Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична особа, цей
документ має бути відкликаний".
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Верховний Суд України висловлював свою позицію щодо застосування ст.ст. 71, 72, 74 ПК України,
зокрема, в постановах від 15.12.2015 р. у справі № 21-5231а15, від 09.12.2014 р. у справі
№ 21-511а14, де зазначив, що:
"Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу
використовується інформація, що надійшла за результатами податкового контролю, і така інформація не
може бути виключена з баз даних, якщо дії зі здійснення такого контролю не визнані протиправними
в установленому порядку".

Згідно п. 61.2 ст. 61 ПК України податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті
41 цього Кодексу, в межах їх повноважень, встановлених цим Кодексом.

В ст. 19. 1 ПК України зазначено:
"191.1. Контролюючі органи виконують такі функції:
191.1.34. забезпечують визначення в установлених цим кодексом, іншими законами України
ВИПАДКАХ сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне
стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення
податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на
контролюючі органи".
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Відповідно до пп. 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 ПК України:
"54.3. Контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, …, якщо:
54.3.1. платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію, а при
здійсненні заходів податкового контролю встановлено факти здійснення платником податків
діяльності, що призвела до виникнення об'єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають
декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та наявності діючих (у тому числі призупинених) ліцензій
на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із
законодавством….".

Відповідно до ст. 62 ПК України:
"62.1. Податковий контроль здійснюється шляхом:
62.1.1. ведення обліку платників податків;
62.1.2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;
62.1.3. перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, 
встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин".



13

БУДУЄМО З ПОСМІШКОЮ

smiledevelopment.com.ua

Відповідно до абз. першого п. 74.1 ст. 74 ПК України:
"74.1. Податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних
Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - Інформаційні
системи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику".

Приклад - Окружний адміністративний суд міста Києва, справа № 826/10290/17.

Стосовно встановлення наявності чи відсутності компетенції контролюючих органів.
В постанові Верховного суду України від 24.01.2006 р. у справі № 21-102во05 вказано:
"… при припиненні порушення - суд може задовольнити вимогу про встановлення відсутності
компетенції (повноважень) у суб’єкта владних повноважень, зокрема на вчинені дії, чи про визнання
дій протиправними. …".
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В п. 5 ч. 1 ст. 5 КАС України вказано:
"Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду,
якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи
або законні інтереси, і просити про їх захист шляхом:
5) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних
повноважень".

Вказаній нормі кореспондують положення п. 5 ч. 2 ст. 245 КАС України в якій вказано, що у разі
задоволення позову суд може прийняти рішення про встановлення наявності чи відсутності
компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень.

В п. 3 ч. 1 ст. 19 КАС України зазначено:
"1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема:
3) спорах між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері
управління, у тому числі делегованих повноважень".



15

БУДУЄМО З ПОСМІШКОЮ

smiledevelopment.com.ua

5. Способи захисту від зловживань сторони обвинувачення у кримінальних
провадженнях
а) безпідставне внесення відомостей до ЄРДР
Роз'яснення Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
08.09.2014 р. за № 0420/10-1989:
"Разом з тим, з грудня 2012 р., після набрання чинності …КПК України, склалась практика, відповідно до
якої ….правоохоронні органи держави, керуючись ст. 214 КПК України, здійснюють реєстрацію у Єдиному
реєстрі досудових розслідувань …інформації про ухилення від сплати податків та розпочинають
розслідування за ст. 212 КК України на підставі будь-яких документів (аналітичних довідок, висновків,
аналізів і навіть рапортів оперативних співробітників), які, зокрема, містять лише припущення про
можливе ухилення від сплати податків, без належного підтвердження та обгрунтування факту
податкового правопорушення.
…
Особливість бланкетної норми ст. 212 КК України…є обов'язкове встановлення порушення податкового
законодавства, яке призвело до фактичної несплати податків…., податкове законодавство в свою чергу (ст.
86 ПК України) передбачає єдину форму документа, яким встановлює таке порушення – це акт
податкової перевірки.
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Внесення до ЄРДР інформації про нібито вчинене ухилення від сплати податків на підставі інших
документів, окрім актів, НЕ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ НАВІТЬ ДІЮЧІЙ СТ. 214 КПК УКРАЇНИ і
призводить до вищевказаних негативних наслідків".

Згідно абз. 5 п. 86.7 ст. 86 ПК України контролюючим та іншим державним органам
забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин
платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове
повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним
відповідно до статті 60 цього Кодексу.

Вимога: зобов'язати слідчого …, який розслідує кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за
№ 32014100090000181 від 01.12.2014 р., вчинити одну із дій, передбачених ст. 220 КПК України
(клопотання задовольнити або відмовити у його задоволенні шляхом постановлення
вмотивовованої постанови) за клопотанням …. у строк не більше трьох днів з моменту отримання
ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді від 22.11.2017 р. у справі 757/40947/17-к
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71230476: оскільки припинена бездіяльність, яка полягає у
нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий зобов'язаний вчинити у визначений КПК
України строк, слідчий суддя дійшов висновку про закриття провадження у скарзі.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71230476
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Підстави для подання клопотання на бездіяльність …, яка полягає у нерозгляді клопотання
….. про закриття кримінального провадження:

Відповідно до п. 1, 2 частини 1 та частини 4 ст. 284 КПК України:
"1. Кримінальне провадження закривається в разі, якщо:
1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.
…
4. Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути
оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених
пунктами 1, 2, 4, 9, 10 частини першої цієї статті, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній
особі не повідомлялося про підозру.
Прокурор приймає постанову про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з
підстав, передбачених частиною першою цієї статті".
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Згідно ч. 1 ст. 220 КПК України:
"Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника,
представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких
процесуальних дій слідчий, прокурор зобов'язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту
подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав".

У параграфі 70 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Меріт проти України" від
30.03.2004 р. вказано, що обґрунтування, надане Урядом в оцінці тривалості провадження, не
відповідає прецедентній практиці Суду. Він нагадує, що у кримінальних справах "розумний строк",
передбачений статтею 6 § 1 Конвенції, починається з того часу, коли особі було пред'явлено
обвинувачення; це може статись як до моменту розгляду справи в суді, так і з дня арешту, дня,
коли відповідна особа була офіційно повідомлена, що проти неї висунуте обвинувачення у справі,
або з дня, коли було розпочато попереднє слідство (досудове розслідування).

В рішенні у справі "Рінгайзен проти Австрії" ЄСПЛ визначив моментом висунення
обвинувачення - початок досудового слідства проти конкретної особи чи арешт банківських
рахунків конкретної особи.
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б) призначення податкових перевірок в межах кримінальних проваджень

Підстава спорів - пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 ПК України.
Згідно ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті
питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень ЦИМ КОДЕКСОМ.

Початок – депутатські звернення від 14.12.2016 р. та публічна позиція Солом'янського районного
суду міста Києва http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/appeals/pkg_appeals.appeal?id=4138648

Далі - Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 11.04.2017 р. у справі № 757/11320/17-к (головуючий
суддя Р. М. Ігнатов) https://goo.gl/1JQdqA, де суд апеляційної інстанції зазначив:
- КПК України НЕ передбачає права слідчого, прокурора на звернення до слідчого з клопотанням
про призначення податкової перевірки;
– вирішення слідчим суддею вказаних клопотань не охоплюється його повноваженнями.

!!! Ухвала ВС України від 06.03.2018 р. у справі № 243/6674/17-к (судді А. П. Бущенко,
С.С. Голубицький, І.В. Григор'єва) про передання провадження на розгляд Великої Палати
Верховного Суду http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/appeals/pkg_appeals.appeal?id=4138648
https://goo.gl/1JQdqA
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536
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в) тимчасовий доступ до речей і документів
Клопотання про роз'яснення/виправлення описки в ухвали слідчого судді (наприклад,
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65356646).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України:
"В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і
документів".
+ пп. 13 п. 2.5 "Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про
застосування заходів забезпечення кримінального провадження", яке підготовлено ВССУ 07.02.14 р.

Слова "чи за його дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні…" не є
прізвищем, ім’ям та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і
документів.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65356646
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"…Надати прокурору …. тимчасовий доступ до документів ТОВ.."
Згідно пп. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України:
"В ухвалі слідчого судді … МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО:
4) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, ЯКІ МАЮТЬ НАДАТИ
тимчасовий доступ до речей і документів".

"Клопотання задовольнити частково. Надати …. тимчасовий доступ до документів ТОВ".
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України:
"Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії
ТА вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пп. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України:
"В ухвалі слідчого судді … МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО:
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі
та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне
рішення було прийнято слідчим суддею, судом".
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Згідно пп. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України:
"В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів МАЄ БУТИ ЗАЗНАЧЕНО:
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен
бути наданий тимчасовий доступ".

Проте з набранням чинності 01.01.2011 р. Податковим кодексом України при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток терміни "валовий дохід" та "валові витрати" не
використовуються, відсутнє таке визначення і в законодавстві і т.п.
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г) обшук

Пункт 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України вказує:
"Основними засадами судочинства є:
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне
оскарження судового рішення".
+ п. 3.8 пояснювальної записки до до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції
України (щодо правосуддя)" від 02.06.2016 р. № 1401-VIII.

В абз. 3 пп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2016 від
01.06.2016 р. зазначено:
"Конституційний Суд України вважає, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод
не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають встановлюватися виключно
Конституцією і законами України, переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною
необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими, у разі обмеження
конституційного права або свободи законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке
дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію
цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого права".
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Відповідно до п. 5 частини п'ятої ст. 234 КПК України:
"5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе
наявність достатніх підстав вважати, що:
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання
та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте
і сімейне життя особи".

П. 14 розділу 1 глави І "Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях", які затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5,
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 р. за № 736/27181 вказує:
"14. Вилучення (виїмка) оригіналів службових документів із документаційного та архівного фондів
установи повинно(а) бути тимчасовим(ою) і лише у випадках, передбачених законом. У разі вилучення
(виїмки) оригіналів документів, що здійснюється за письмовою вказівкою керівника установи, в
установі обов’язково залишаються копії цих документів, засвідчені відповідно до пунктів 8,9 глави 10
розділу II цих Правил, та протокол вилучення (виїмки)".
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Згідно ч. 1 ст. 236 КПК України:
"Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи
прокурором".

Пунктом 8 розділом 10 глави ІІ Правил від 18.06.2015 року № 1000/5 встановлено, що:
"Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.
Напис про засвідчення копії складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису
особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії.
Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу 
установи або печатки "Для копій".
У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуються відбитком печатки установи".
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ґ) арешт майна
Згідно ч. 6 ст. 100 КПК України:
"Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій
товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або
витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у
вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:
1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання,
якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження….".

В ч. 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на
підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, ЯКІЙ ВІН
НАДАНИЙ… Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.

Постанова КМУ від 19.11.2012 р. № 1104 (в т.ч. п. 20) не передбачає можливості передачі речових
доказів на зберігання "стороннім" фізичним чи юридичним особам.
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6. Відповідальність без вини в податкових правовідносинах

В п. 113.3 ст. 113 ПК України вказано:
"Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються у
порядку та у розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими ЗАКОНАМИ України".
Аналогічні положення вказані в другому реченні ч. 2 ст. 238 ГК України.

Ч. 2 ст. 241 ГК України зазначає:
"Перелік порушень, за які з суб'єкта господарювання стягується штраф, розмір і порядок його стягнення
визначаються законами, що регулюють ПОДАТКОВІ та інші відносини, в яких допущено
правопорушення".

В ч. 2 ст. 218 ГК України вказано:
"Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського
зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито
усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення".
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В Постанові Верховного суду від 30.01.18 р. у справі № К/9901/2226/17 816/390/17 вказано:
"Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що реєстрація податкової накладної з
порушенням встановлених термінів відбулась НЕ З ВИНИ Товариства, позивачем доведено
здійснення всіх передбачених законодавством дій для своєчасної реєстрації податкової накладної,
що виключає склад податкового правопорушення, та доводить безпідставність та протиправність
податкового повідомлення-рішення".

Верховний Суд України в Постанові від 27.06.2017 р. у справі № 21-3739а16 зазначив, що:
"Одним із основних елементів верховенства права є принцип правової визначеності, який, серед іншого,
передбачає, що закони мають бути чіткими і зрозумілими, закони не повинні бути суперечливими, а у
випадку недостатньої чіткості чи суперечливості норм права вони мають тлумачитися на
користь невладного суб’єкта".
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7. Строки притягнення до фінансової відповідальності, розмір санкцій
В ст. 250 ГК України вказано:
"1. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом
шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення цим
суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім
випадків, передбачених законом.
2. Дія цієї статті не поширюється на штрафні санкції, розмір і порядок стягнення яких визначені
Податковим кодексом України, Законом України "Про банки і банківську діяльність" та іншими
законами, контроль за дотриманням яких покладено на органи доходів і зборів".

В постанові Верховного Суду України від 04.11.2014 р. у справі № 21-466а14 (+ Верховного Суду від
20.03.2018 р. у справі № 803/1397/17) суд зазначив наступне:
"За своєю суттю передбачена статтею 1 Указу № 436/95 фінансова санкція є адміністративно-
господарською санкцією, а тому її застосування регулюється нормами глави 27 ГК. …
Аналіз приписів наведеної статті дає підстави для висновку про те, що при виявленні факту вчинення
суб'єктом господарювання порушення норм з регулювання обігу готівки (неоприбуткування в касах
готівки) податковий орган, приймаючи рішення про накладення штрафу, має діяти в межах
граничних строків, встановлених частиною першою статті 250 ГК. Закінчення будь-якого зі
встановлених зазначеною статтею строків застосування адміністративно-господарських санкцій
виключає застосування таких санкцій".
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Абз. 1-6 п. 127.1 ст. 127 ПК України визначають:
"Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, ….
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню
та/або сплаті до бюджету.
Ті самі дії, ВЧИНЕНІ повторно протягом 1095 днів, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50
відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, ВЧИНЕНІ протягом 1095 днів втретє та більше, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню
та/або сплаті до бюджету.".
Приклад: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73248333 (Постанова Донецького ААС від 05.04.2018
р. у справі №805/3652/17-а).

В пп. 21.2.1 п. 21.2 ст. 21 ПК України зазначено:
"21.2.1. за прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання
платнику податків, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, а
також безпосередній керівник такої посадової особи несуть відповідальність згідно із законом.
Повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким
визначаються податкові (грошові) зобов’язання платників податків, посадовою (службовою) особою
контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, є підставою для застосування до такої посадової
(службової) особи дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому законом".

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73248333
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8. Складання податкових накладних 1 раз на місяць, а не кожного дня

Відповідно до абз. 1, 3, 5 п. 201.4 ст. 201 ПК України:
"Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг протягом періоду, за який складається
така податкова накладна, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше
останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з
урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають
такий характер, протягом такого місяця.
Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг
одному покупцю два та більше разів на місяць".

П. 5.3 ст. 5 ПК України визначає, що:
"5.3. Інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у
значенні, встановленому іншими законами".
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В ч. 1, 2 ст. 322 "Безперервність судового розгляду" КПК України вказано:
"1. Судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для відпочинку.
2. Не вважаються порушеннями безперервності судового розгляду випадки відкладення судового засідання
внаслідок: 1) неприбуття сторони або інших учасників кримінального провадження…"

В ч. 1 ст. 119 Земельного кодексу України зазначено, що:
"Громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15
років …. можуть звернутися ….з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування".
ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами".

В п. 201.10 ст. 201 ПК України вказано, що:
"Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у
Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15
календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в
якому вони складені;
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній
календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного
місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені".
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9. Оподаткування адвокатської діяльності

Згідно ч. 2 ст. 65 ГК України:
"2. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через
уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів".

ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" (далі – "З-н Про ЄСВ"):
П. 5 ч. 1 ст. 4 вказує:
"1. Платниками єдиного внеску є:
5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну,
артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому
числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську)
діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності".
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П. 2 розділу III "Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування" від 24.11.2014 № 1162, який зареєстровано в Мінюсті 03.12.2014 р. за №
1553/26330 (+ ч. 1 ст. 5 З-ну Про ЄСВ) вказує:
"2. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 5 частини першої статті 4 Закону № 2464, подають
заяву за формою № 1-ЄСВ (додаток 1) протягом 10 календарних днів після державної реєстрації
незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа,
що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності".

Згідно ч. 1 ст. 17 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність":
"1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою …. Внесення
відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою
адвокатів України.

Згідно "Положення про Раду адвокатів України" від 17.11.2012, із змінами, Рада адвокатів України (далі
РАУ) діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом
адвокатського самоврядування. РАУ не має статусу юридичної особи (пункт 5 Розділу 1
Положення про РАУ). Згідно п. 1.1 статті 1 Статуту Національної асоціації адвокатів України,
Національна асоціація адвокатів України, далі (НААУ) є всеукраїнською недержавною некомерційною
неприбутковою професійною організацією.
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Абз. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 З-ну Про ЄСВ вказує:
"1. Єдиний внесок нараховується:
2) для платників, зазначених у пунктах …. 5 ….частини першої статті 4 цього Закону, - на суму
доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи
фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального
страхового внеску на місяць".

В ч. 5 ст. 8 З-ну Про ЄСВ зазначено:
"Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22
відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.
У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як
добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано
дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем
роботи ставка єдиного внеску, встановлена цією частиною, застосовується до визначеної бази
нарахування незалежно від її розміру".

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/print1469226211815038#n85
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/print1469226211815038#n87
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В п. 65.3 ст. 65 ПК України зазначено:
"65.3. Для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну
діяльність, така особа повинна подати заяву та документи особисто (надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем
постійного проживання".

Відповідно до п. 178.3 ст. 178 ПК України:
"178.3. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між
доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного
виду незалежної професійної діяльності".

В абз. 3 ч. 8 ст. 9 З-ну Про ЄСВ вказано:
"Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону,
зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця,
що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок".

Відповідно, на вказані вище витрати, можливо зменшити оподатковуваний дохід
адвокату (відповідно розмір ПДФО та ЄСВ). Вказане підтверджує узагальнююча податкова
консультація, яка затверджена наказом ДПС України від 24.12.2012 № 1185.
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В п. 167.5 ст. 167 ПК України вказано:
"167.5. Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких
розмірах:
167.5.2. 5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,
нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів
у вигляді ДИВІДЕНДІВ по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами
спільного інвестування);
167.5.4. у половинному розмірі ставки, встановленої у пункті 167.1 цієї статті
(9 відсотків) - для доходів у вигляді ДИВІДЕНДІВ по акціях та/або інвестиційних
сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного
інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток".
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10.Практичні поради захисту за допомогою Ради бізнес-омбудсмена

Регламент Ради бізнес-омбудсмена
6.1.1 Бізнес-омбудсмен розглядає скарги щодо можливого вчинення корупційних діянь та/або
інших порушень законних інтересів суб’єктів підприємництва внаслідок дій або
бездіяльності, включаючи рішення, з боку органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, та їхніх
посадових осіб (далі – «Недобросовісна Поведінка»).
6.1.2 Бізнес-омбудсмен може розпочати розгляд з власної ініціативи, якщо йому стало
відомо про можливу Недобросовісну Поведінку з будь-якого джерела, в тому числі, без
обмежень, із засобів масової інформації.

6.1.3 Бізнес-омбудсмен не повинен розглядати скарги:
i) що виникають в рамках господарських відносин між суб’єктами господарювання

приватної форми власності;
ii) що є предметом будь-якого судового провадження або арбітражного розгляду, або

щодо якої було винесено судове, арбітражне або будь- яке інше подібне рішення;
iii) у зв’язку із законністю та/або дійсністю будь-яких рішень, постанов та ухвал судів; та
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iv) у випадках, якщо релевантно, коли сторона, яка зазнала впливу Недобросовісної Поведінки
не вичерпала принаймні одну інстанцію адміністративного оскарження, доступного
такій стороні згідно із чинним законодавством та внутрішніми правилами сторони, щодо якої
подана скарга.

6.2.1 Для того, щоб скарга відповідала вимогам для прийняття до розгляду Радою, вона
повинна бути подана до Ради не пізніше одного року з моменту настання події можливої
Недобросовісної Поведінки або, останнього випадку такої Недобросовісної Поведінки, у
випадку, коли заявлена Недобросовісна Поведінка мала місце неодноразово. Скарги, подані
після закінчення зазначеного строку не будуть розглядатися, окрім випадків, коли бізнес-
омбудсмен, виключно на свій власний розсуд, не вирішить розглянути таку справу,
незважаючи на закінчення вищезазначеного строку.

10.6.1 Бізнес-омбудсмен на власний розсуд може вирішити припинити розгляд, якщо він
встановить, що:
(c) скаржник недостатньо співпрацює з бізнес-омбудсменом або дослідниками під час
проведення розгляду.
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11.1.1 Після завершення розгляду, бізнес-омбудсмен повинен прийняти одне з таких рішень:
(a) визнати скаргу обґрунтованою або значною мірою обґрунтованою та надати
рекомендації відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування або
суб’єкту господарювання, що перебуває у сфері їх управління, щодо шляхів реагування на
Недобросовісну Поведінку, що є предметом розгляду; або
(b) передати скаргу відповідному органу державної влади або органу місцевого
самоврядування з вимогою про проведення додаткового розгляду справи; або
(c) відхилити скаргу як необґрунтовану або значною мірою необґрунтовану.
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11. Практичні поради захисту за допомогою Міністерства фінансів
України

Відповідно до абз. 3, 4 пп. 3 п. 3 Розділу ІХ "Порядку оформлення і подання скарг платниками
податків та їх розгляду контролюючими органами", затвердженого наказом Міністерства
фінансів України № 916 від 21.10.2015 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за
№ 1617/28062 від 23.12.2015 р., у мотивувальній частині рішення про результати розгляду
скарги вказуються: …
- пропозиції (у разі наявності) представника центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику ...;
- мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника податків, пропозиції
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику, представника центрального органу виконавчої влади, який реалізує
державну регуляторну політику, представника Ради бізнес-омбудсмена…
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П. 2 розділу VII вказаного порядку вказує:
"Вмотивованим є рішення, яке відповідає таким ознакам:
зазначені конкретні посилання на норми Податкового кодексу України та інші нормативно-правові
акти, на яких воно ґрунтується, з урахуванням матеріалів скарги;
по суті вимог чи заперечень платника податків контролюючий орган висловив свою позицію".

Абз. 2 п. 56.9 ст. 56 ПК України вказує:
"Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику
податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника
(його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга вважається
повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем
зазначених строків".
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12.Практичні поради захисту за допомогою народного депутата
України.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України":
"Народний депутат має право на ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності та підпорядкування, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з
депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.
Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників
підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне
роз'яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції".

Конституційний суд України у своєму рішенні 05.03.2003 р. № 5-рп/2003 зазначив:
"За своїм змістом депутатське звернення не має імперативного характеру і заявляється народними
депутатами України самостійно. Такі звернення можуть бути зумовлені скаргами та заявами
виборців, а також стосуватися інших питань депутатської діяльності, які ініціюються
народним депутатом України".
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В п. 3 Постанови Пленуму ВАС України "Про практику застосування адміністративними
судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 № 10 зазначено:
"3.2. Народні депутати України … при виконанні ними депутатських повноважень не можуть
бути суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації, а тому до відносин зі
збирання ними інформації, у тому числі надсилання та розгляду депутатських запитів,
депутатських звернень, необхідно застосовувати відповідні положення Закону України від 17
листопада 1992 року № 2790-XII «Про статус народного депутата України» …, а не
законодавство про доступ до публічної інформації".

В ч. 2 ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України" вказано:
"2. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету
Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до … Кабінету Міністрів
України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також
до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від
їх підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх
компетенції".

В ч. 3 ст. 19 Закону України "Про статус народного депутата України" вказано: "3. Народний
депутат має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з
питань депутатської діяльності".
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Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України "Про статус народного депутата України":
"…народний депутат як представник державної влади у разі порушення прав, свобод і інтересів
людини та громадянина, що охороняються законом, та інших порушень законності має право
на місці вимагати негайного припинення порушення або звертатися з ВИМОГОЮ до
відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників
підприємств, установ та організацій припинити такі порушення. У разі порушення законності
народний депутат може звернутися з депутатським зверненням до відповідних посадових осіб
правоохоронних органів чи органів виконавчої влади, що здійснюють державний контроль у відповідній
галузі. Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівники
підприємств, установ та організацій, а також працівники правоохоронних органів, до яких
звернуто вимогу народного депутата про припинення порушення законності, ЗОБОВ'ЯЗАНІ
негайно вжити заходів щодо усунення порушення, а за необхідності - притягнути винних до
відповідальності з наступним інформуванням про це народного депутата. У разі невжиття заходів
щодо усунення порушення посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну або
кримінальну відповідальність у встановленому законом порядку".

Ч. 1 ст. 351 КК України передбачає кримінальну відповідальність за невиконання службовою
особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення
штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації.
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