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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
Податкові злочини є одними з найскладніших в
юридичній практиці

Олег Добровольський
Адвокат, к.ю.н., партнер
юридичного об’єднання
ID Legal Group

Сьогодні недостатньо просто сплатити податки. Неоднозначність
практики застосування податкового законодавства, в першу чергу
фіскальними органами, призводить
до того, що навіть сумлінний підприємець може потрапити під значні штрафні санкції.
У цьому випадку вихід один - звертатися до адвоката, який спеціалізується в сфері податкового права.
Або, як його ще називають - податкового адвоката. Це стверджує Олег
Добровольський, партнер юридичного об’єднання ID Legal Group.
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Чим адвокат з податкового права
може допомогти
підприємству?
Здається є бухгалтер, який й
має вирішувати
усі питання.

Дійсно, бухгалтер є. Він прорахує
всі податкові зобов’язання та перерахує необхідні платежі. Однак,
у податківців під час перевірки
може виникнути й інша точка зору
на суму, яку необхідно сплатити
підприємству. До того ж державні органи інколи ще застосовують
принцип «позиції служби щодо
певних питань», який, в подальшому, не знаходить повну підтримку
в судових інстанціях. Крім того, ми,
наприклад, ще й досі стикаємось в
своїй практиці з випадками безпідставного нарахування податкових
зобов’язань нашим клієнтам, з питаннями блокування податкових
накладних і іншими моментами,
без достатніх підстав, що передбачені Податковим кодексом. І виникає спір, який і має врегулювати
адвокат з податкових питань, захищаючи інтереси клієнта в усіх
інстанціях. Інше питання чи може
він це зробити власноруч? Чи все
ж таки потрібна командна робота.
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А чому керівник
не може звернутися до звичайного юриста,
який є у штаті
кожного підприємства?

Податкове законодавство - одне
з найскладніших і перебуває в постійній зміні. Тут потрібні не лише
юридичні знання, потрібно розбиратись в економіці, фінансах,
бухгалтерському обліку. Штатного
юриста не достатньо. Необхідна
професійна командна робота. До
знань юриста потрібно додати знання бухгалтера, аудитора, податкового консультанта.
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В нашому об’єднанні ми поєднуємо
таких людей. Наприклад, я - юрист,
мій партнер - Анна Ігнатенко - економіст. Керівниками департаментів
в нас працюють: Олег Нікітін - адвокат, Наталія Сухарева - економіст і
фахівець в галузі податків, Тетяна
Савчук - професійний аудитор. Також у штаті ми маємо бухгалтерів,
податкових консультантів і, безпосередньо, адвокатів. Таким чином
ми поєднуємо досвід роботи в судах всіх рівнів, знання податкового
та бухгалтерського обліку, значний
досвід роботи в податковій сфері. В
сукупності це дозволяє нам вибудувати правильну стратегію захисту і отримати потрібний результат.
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З якою типовою
проблемою
до
вас звертаються
найчастіше?

Зазвичай проблеми починаються
після податкової перевірки: виїзної або камеральної. Стандартна
вимога - донарахування податків,
доволі часто з ПДВ. Співробітники
підприємства, отримав рішення
фіскалів, не розуміють де вони помилились, за що вони мають сплатити. Нехтування такими рішеннями фіскалів можуть призвести до
трагічних наслідків. Нарахуванню
пені, штрафів, можливістю накладання арешту на активи підприємства, порушенню кримінальної
справи. Ось тут і потрібна допомога адвокатів з податкового права.
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Який алгоритм
дій адвоката у таких випадках?

Для початку потрібно ретельно
проаналізувати акт перевірки. Ми
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його дивимось, визначаємо, чи всі
обставини, які в ньому викладені,
відповідають дійсності, чи всі документи, які були надані під час перевірки, відображені в ньому. Тобто
ми звіряємо фактичні обставини
справи з виявленими порушеннями. Далі ми проводимо власний
аудит, будуємо стратегію і формуємо свою точку зору на шляхи
розв’язання ситуації, які доводимо
до нашого клієнта.
Після чого складаємо заперечення
на акт перевірки і разом з платником податків беремо участь у засіданні робочої групи при фіскальній
службі. На таких засіданнях обидві
сторони наводять факти,за якими і
виноситься рішення.
Підкреслю, що на участь у таких
робочих групах чи комісіях з представниками фіскального органу дуже важлива процедура, якою не
варто нехтувати. Доволі часто саме
під час неї можливо позитивно вирішити суперечливі питання.
Якщо під час засідань нам не вдалося отримати позитивного результату, то переходимо на стадію
апеляційного, а згодом і судового
вирішення. Навіть, до Верхового
суду, оскільки потрібно використовувати всі можливості для оскарження, які є.
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Наскільки часто
справа доходить
до суду?

Наша мета довести нашу правову позиції в досудовому порядку.
Тому основним напрямом ми зробили саме роботу з фіскальними
органами. Якщо ми доводимо, що
платник податків має сильну пози-

цію, або що рішення податкової неправомірне, або частина процедур
виконана з порушеннями, то ДФС
змінює своє рішення. Для нас важливо сформувати стратегію і отримати позитивний результат до суду,
тоді наш клієнт не витрачає свій час
та кошти на судові тяжби. Якщо ж в
досудовому порядку врегулювати
питання не вдається, то ми прямуємо до суду. Інколи бувають випадки, коли клієнт звертається до нас
вже на етапі судового процесу.
Вважаю, що з ДФС потрібно вести
робочий діалог. Як і з правоохоронними органами, які також беруть участь у перевірках. До речі,
це ще один привід звернутися до
адвокатів в податковій сфері - керівники, бухгалтери підприємств
доволі часто губляться, коли до
них приходять саме правоохоронці, вони не знають як себе вести.
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Особисте питання - захист в податковому праві
не зовсім традиційна для адвоката сфера. Чим
обумовлено такий вибір?

Я хочу працювати в цій професії
ще В першу чергу, традиційно. Я
працював значний час в цій сфері,
вона мені подобається і коли залишив держслужбу, то вибір було
зроблено одразу. Мене підтримала
моя колега Анна Ігнатенко і ми вирішили заснувати своє юридичне
об’єднання.
Я в першу чергу юрист, Анна - економіст. Тому, доповнюючи один одного, ми і стали тим, ким є - захисни-

ками бізнесу.
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По-друге, працюючи в цій сфері ти
не стоїш на місці, а знаходишся в
постійному русі. Податкова сфера
постійно розвивається, з’являються
нові тенденції, правила, змінюються
умови діяльності. Аби розібратися
в усьому потрібно тримати руку на
пульсі подій, бути в тренді всіх змін.
Працювати, навіть, на випередження.
А, враховуючи, що в українській
кримінальній
правозастосовній
практиці значно посилилась боротьба навіть з оптимізацією податкових відрахувань та зборів, то простоїв в нашій роботі не існує.
Ми прагнемо створити унікальне
юридичне об’єднання, що спеціалізується в сфері податкового права,
з повним комплексом послуг - від
бухгалтера до адвоката. І вже завойовуємо довіру в цій сфері.
Значна кількість компаній декларують подібний спектр послуг,
надають же їх повною мірою одиниці. Це те, що відрізняє наше
об’єднання від інших.
І ще раз наголошу - податкова сфера непроста, а податкові злочини
- одні з найскладніших в юридичній та економічній сферах. Тому вирішення всіх цих питань потребує
злагодженої командної роботи. Не
лише юристів, а й бухгалтерів, аудиторів, податкових консультантів.
Вірю, що нам вдалося сформувати
таке команду.
Досвід нашої Команди говорить –
не існує безвихідних ситуацій або
програшних справ – є позитивний
вихід з будь-якої ситуації за умови
правильно побудованої стратегії захисту.

№6 (35) листопад 2018 р.

5

