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Тренінг «Кримінальна відповідальність та податкові спори: 
тактика захисту інтересів бізнесу»
На основі реальних судових справ поспілкуємося із Вами про 
підстави притягнення до кримінальної відповідальності посадових 
осіб компанії, проаналізуємо, як донарахування за результатами 
податкової перевірки впливають на кваліфікацію дій за ст.212 
(Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) 
Кримінального кодексу України.

Розглянемо особливості та стратегію захисту бізнесу від тиску з 
боку контролюючих та правоохоронних органів в категорії 
економічних злочинів. Проаналізуємо поточну ситуацію із 
закриттям кримінальних проваджень та статистику щодо передачі 
справ до суду.

Також ми обговоримо, як запропоновані зміни до Кримінального 
кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України 
вплинуть на відкриті кримінальні провадження та захист інтересів 
керівників та головних бухгалтерів підприємств.
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Програма тренінгу включає: 
— Хто потенційно може фігурувати у кримінальних провадженнях за економічними злочинами: 

актуальна статистика кримінальних проваджень

— Відповідальність посадових осіб: види, особливості процесуального статусу в найпоширеніших 
категоріях економічних злочинів, рекомендації щодо поведінки в статусі «свідка»

— Допит в органах досудового розслідування та прокуратурі: пам’ятка допитуваному, право на 
професійну правничу допомогу

— Алгоритм захисту під час слідчих дій в рамках кримінальних проваджень: обшук, тимчасовий доступ 
до документів, вилучення майна (на прикладі реальних спорів)

— Повноваження податкової міліції: де-юре та де-факто

— Нюанси притягнення до кримінальної відповідальності за ст.212 ККУ. Стратегія і тактика захисту 
інтересів клієнта – на прикладі реальних справ

— Нереальність правочинів в розрізі відкритих кримінальних справ щодо контрагентів: як захиститися 
від донарахувань

— Арешт рахунків в СЕА: як діяти контрагентам для відновлення роботи системи СЕА? 

— Висновки української судової практики та рішення Європейського суду з прав людини: як використати 
у випадку кримінальних проваджень? 

— Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального 
процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес». Чого очікувати бізнесу?
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На тренінгу ви дізнаєтесь: 
— Які порушення в сфері економічних злочинів найбільш 

критичні для бізнесу з огляду на види відповідальності, склад 
правопорушень?

— Як діяти превентивно для зменшення ризиків відкриття 
кримінального провадження?

— Як ефективно захиститися від протиправного втручання в 
діяльність бізнесу з боку правоохоронних та контролюючих 
органів?

— Які аргументи із останньої практики Верховного Суду та 
рішень ЄСПЛ доцільно використовувати для підсилення 
аргументів у суді?

— Чого очікувати бізнесу у зв’язку із змінами, нещодавно 
внесеними до кримінального та кримінального 
процесуального законодавства України?

Для реєстрації на тренінг надсилайте заявку на нашу електронну пошту 
academy@kpmg.ua.
Детальна інформація за телефоном +380 50 489 2975
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Кому буде корисний тренінг:
Фінансовим директорам, бухгалтерам.

Ви зможете зменшити ризики відкриття кримінального провадження

Начальникам юридичних департаментів, юристам.

Ви дізнаєтеся, як краще побудувати виграшну позицію в процесі 
досудового розслідування та в суді

Власникам бізнесу.

Ви зможете контролювати процес оскарження рішень, дій, 
бездіяльності правоохоронних та контролюючих органів у випадку 
наявності кримінального провадження щодо компанії або 
контрагентів
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Вартість тренінгу: 3300 грн 
Тривалість тренінгу: з 10:00 до 14:30 
Додаткова знижка 10% при купівлі від 5-ти місць в групі

Для реєстрації на тренінг надсилайте заявку на нашу пошту academy@kpmg.ua
Детальна інформація за телефоном +380 50 489 2975
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Спікери тренінгу:

Лариса Антощук

Керівник практики з вирішення податкових спорів KPMG 
Law Ukraine

Адвокат з 13-річним досвідом супроводу спорів і 
консультування міжнародних та українських компаній з 
питань оподаткування. 

У портфоліо клієнтів з вирішення податкових спорів входять 
компанії, що представляють медіа, фармацевтичний і 
косметичний бізнес, компанії-виробники промислового 
устаткування, ІТ. 

Лариса Антощук була номінована в категорії «Кращий юрист 
з податкових спорів», як одна з п'яти провідних 
практикуючих фахівців в цій галузі в Україні за версією 
«Юридичної премії 2018 року», організованої видавництвом 
«Юридична практика».
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Ганна Щеннікова.

Старший юрист практики з вирішення податкових спорів KPMG Law 
Ukraine.

Адвокат. Має 11-річний досвід проведення досудового розслідування 
у кримінальних провадженнях за економічними злочинами, а також 
захисту інтересів бізнесу від тиску з боку контролюючих та 
правоохоронних органів.

Спікери тренінгу:
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Наталія Мусієнко

Старший юрист практики з вирішення податкових спорів KPMG 
Law Ukraine.

Має успішний досвід представництва інтересів клієнтів різних 
галузей бізнесу, зокрема фармацевтичного бізнесу, агробізнесу, 
телекомунікацій, медіа, технологій, рітейлу, авіакомпаній, 
виробників промислового устаткування, виробників одягу і 
взуття, банків і фінансових установ.

Наталя є членом Асоціації юристів України, Американської 
торгової палати та Європейської бізнес-асоціації.
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