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Скеля вашого спокою  
під час податкової  
перевірки

Наші переваги:

Супровід перевірки

Проходячи перевірку разом з адвокатами, ви зможете: 
• передати адвокатам комунікацію з інспекторами, фіксувати          

процедурні порушення з їхнього боку;
• визначити законність перевірки, її предмет і строки;
• забезпечити збереження документів та знизити ризик витоку інформації;
• оцінити свої докази до їхньої передачі податківцям, консолідувати 

позицію посадових осіб;
• відстояти свої права під час медіації.

Оскарження результатів
перевірки

• Скасування або зменшення донарахувань      
і штрафів до звернення до суду.

• Захист прав компанії в суді об’єднаною  
командою податкових консультантів

• і адвокатів.

Важливо знати:
1. Переконайтесь у законності  

перевірки та повтоваженнь  
інспекторів.

2. Зафіксуйте початок перевірки.
3. Перш ніж відповідати на запити  

інспекторів переконайтесь,
4. що ви дійсно зобов`язані            

на них відповідати.
5. Зафіксуйте факт надання 

документів податковим   
органам.

Проведення  
спеціалізованих  
вебінарів і тренінгів  
на цю тематику.

Участь у законотворчості та робота з  
профільними державними органами,  
зокрема з питань податкового  
контролю.

Синергія однієї з найсильніших  
податкових практик в Україні та  
команди адвокатів з багаторічним  
судовим досвідом.

Індустріальна спеціалізація експертів:
• агро
• дистрибуція та рітейл
• фармацевтика
• технології
• інфраструктура
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До перевірки

Під час перевірки

Після перевірки

Підготовка до податкової перевірки

• Проведення комплексного податкового огляду з метою виявлення слабких сторін 
податкового обліку і ризиків податкових донарахувань, своєчасна розробка 
способів їхньої мінімізації або усунення.

• Підготовка аргументації для податкових органів щодо правильності підходу  
компанії до операцій, який може бути оскаржений податковими органами.

• Організація дій співробітників, ознайомлення зі своїми правами, зниження ризику 
помилок під час перевірки.



Назва «Делойт» стосується однієї чи більшої кількості юридичних осіб, які входять до складу «Делойт Туш Томацу Лімітед» («ДТТЛ»), глобальної мережі 
фірм-учасників ДТТЛ та пов’язаних з ними осіб.  ДТТЛ (також іменується як «Делойт Глобал») і кожна з фірм-учасників ДТТЛ є самостійними та незалежними 
юридичними особами.  ДТТЛ не надає послуг клієнтам.  Додаткову інформацію розміщено за посиланням: www.deloitte.com/about.
 
Компанія «Делойт» є провідним світовим постачальником послуг у сфері аудиту і надання запевнення, консалтингу, корпоративних фінансів, управління 
ризиками, оподаткування та інших супутніх послуг. Наша мережа фірм, яка працює у понад 150 країнах та територіях, надає послуги для чотирьохсот з п’ятисот 
найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу Fortune. Дізнатися про те, яким чином близько 312 000 фахівців компанії «Делойт» спрямовують 
свої професійні зусилля на досягнення результатів, які мають значення, ви можете за посиланням: www.deloitte.com.
 
Це повідомлення містить інформацію лише загального характеру. Ані «Делойт Туш Томацу Лімітед», ані жодна з фірм-учасників та пов’язаних з ними осіб 
(надалі разом – «мережа «Делойт») не надають професійні консультації або послуги за допомогою цього повідомлення. Перш ніж ухвалити будь-яке рішення 
чи вдатися до будь-яких дій, які можуть вплинути на ваше фінансове становище або бізнес, рекомендуємо звернутися за консультацією до кваліфікованого 
фахівця. Жодна юридична особа, яка входить до мережі «Делойт», не відповідає за будь-які збитки, яких зазнала будь-яка особа, яка покладається на це 
повідомлення.
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