
Лектор - Катерина Проскура - професійний консультант із питань бухгалтерського обліку, оподаткування, 

організації внутрішнього контролю. Має практичний досвід ведення бухгалтерського обліку, складання й 

подання фінансової та податкової звітності, досвід роботи в зовнішньоекономічній діяльності, роботи зі 

спрощеною системою оподаткування, оптимізації оподаткування, оформлення та обслуговування кредитів, 

роботи зі страховими компаніями, оцінки фінансового стану підприємства. 

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ: 

Блок 1. Порядок призначення та проведення податкових перевірок 

- поняття та способи здійснення податкового контролю; 
- види податкових перевірок та терміни їх проведення. Перелік документів, що повинен бути у 
перевіряючих при виході на перевірку. Терміни позовної давності за податковими правопорушеннями; 
- особливості проведення, оформлення та реалізації результатів камеральних перевірок; 
- підстави для призначення позапланових податкових перевірок, терміни їх проведення; 
- планові податкові перевірки: умови проведення, формування плану - графіку перевірок, 
повноваження контролюючих органів в процесі планової податкової перевірки; 
- особливості перевірки контролюючими органами контрольованих операцій. 

Блок 2. Порядок доперевіркового відпрацювання органами ДФС ризиків ухилення платників від 

сплати податків загрози платникам 

- ризикові платники податків; 
- ризикові операції стосовно ухилення від сплати ПДВ; 
- ризики встановлення нереальності господарських операцій; 
- заходи боротьби з застосуванням міжнародних схем розмивання податкової бази. Міжнародні 
запити ДФС, заходи в рамках впровадження в Україні плану BEPS. 

Блок 3. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства та порядок їх застосування 

- види відповідальності за порушення податкового законодавства; 
- види та розміри фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства; 
- пеня: види пені та алгоритм розрахунку; 
- податкове планування, податкова оптимізація, агресивне податкове планування, ухилення від сплати 
податків - тонка межа. Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики з позиції платників та контролюючих 
органів. 

Блок 3. Порядок оскарження рішень ДФСУ (погляд не юриста) 

- порядок оформлення податкових перевірок. Акти перевірок, податкові повідомлення рішення, 
податкові вимоги; 
- процедури адміністративного оскарження рішень ДФСУ. Які документи ДФСУ можуть бути оскаржені; 
- особливості судового оскарження рішень ДФСУ; 
- огляд судової практики оскарження рішень ДФСУ за окремими питаннями. 

 

Мова вебінару: українська 

Тривалість: 2 години (14:00-16:00) 

 


