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Програма тренінгу «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: 
бізнес проти податкової»

— Аналіз останніх рішень Верховного Суду у спорах 
щодо нереальності: критичні висновки для бізнесу.

— Рекомендації щодо ефективного захисту у спорах з 
елементом «нереальних» контрагентів або операцій.

— Оскарження рішень та бездіяльності податкової: 
спори щодо функціонування СЕА (система 
електронного адміністрування) ПДВ, відшкодування, 
блокування податкових накладних.

— Аналіз нетипових спорів з податковою: ПДВ-ризики 
при отриманні бонусів, кредит-нот, знижок, здійсненні 
безоплатних роздач, проведенні рекламних акцій.

© 2020  ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Усі права застережені. 

Програма тренінгу включає: 



KPMG Insight Academy

2

Тренінг «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: бізнес
проти податкової»

— На що звертають увагу податкові органи, перевіряючи 
реальність господарських операцій?

— Які типові та інноваційні докази найбільш ефективно 
використовувати в суді, щоб виграти податковий спір?

— Як захиститися від податкових донарахувань у випадку 
наявності кримінального провадження за ст.205 КК 
України «Фіктивне підприємництво» щодо посадових осіб 
контрагента?

— Яка остання практика Верховного Суду у ПДВ-спорах 
щодо оскарження рішень та бездіяльності податкових 
органів?

— Як мінімізувати ризики донарахування ПДВ при отриманні 
кредит-нот, бонусів, знижок, у результаті проведення 
рекламних акцій, при безоплатних роздачах товарів та ін.

На тренінгу ви дізнаєтесь: 
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Тренінг «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: бізнес проти
податкової»

Що ви отримаєте: 

— Поділимося практикою захисту в податкових спорах щодо ПДВ

— По закінченню тренінгу Ви отримаєте сертифікат та презентацію з унікальною 
аналітикою резонансних та прецедентних податкових спорах

— Найактивніші учасники отримають індивідуальну консультацію від керівника практики 
з вирішення податкових спорів

Вартість тренінгу: 3300 грн
Тривалість тренінгу: з 10:00 до 14:30 
Додаткова знижка 10% при купівлі від 5-ти місць у 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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Кому буде корисний тренінг «Нереальність правочинів та 
ПДВ-спори: бізнес проти податкової»

Фінасовим директорам, бухгалтерам
Ви зможете зменшити ризики донарахувань податків, з 
огляду на інформацію про порушення, які сьогодні 
аналізують податкові органи.

Начальникам юридичних департаментів, юристам.
Ви дізнаєтеся, як краще побудувати виграшну позицію в 
суді.

Власникам бізнесу
Ви зможете контролювати і оптимізувати процес
оскарження рішень, дій, бездіяльності фіскальних органів і 
аналізувати ймовірність виграшу в податкових спорах.
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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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Спікери тренінгу:
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.

Ірина Хиляк
Старший юрист практики з вирішення податкових спорів 
KPMG Law Ukraine.

Професійний досвід Ірини включає захист інтересів клієнтів з 
різних галузей бізнесу в спорах щодо нереальності господарських 
операцій, застосування пільгової ставки при виплаті процентів, 
дивідендів і роялті на користь нерезидентів, реєстрації 
податкових накладних, функціонування системи електронного 
адміністрування ПДВ.

© 2020  ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Усі права застережені. 



academy@kpmg.ua

KPMG Insight  
Academy

© 2020  ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що
входять до асоціації KPMG International Cooperative ("KPMG International"), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. 
Усі права застережені. 

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.

mailto:academy@kpmg.ua

	Програма тренінгу «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: бізнес проти податкової»
	Тренінг «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: бізнес проти податкової»
	Тренінг «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: бізнес проти податкової»
	Кому буде корисний тренінг «Нереальність правочинів та ПДВ-спори: бізнес проти податкової»
	Спікери тренінгу:
	Спікери тренінгу:
	Slide Number 7

