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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Щодо лібералізації системи адміністрування податків та спрощення умов ведення
бізнесу (податкова дерегуляція)»
Чинна редакція
Стаття 3. Податкове законодавство України

Редакція, що пропонується
Податковий кодекс України
Стаття 3. Податкове законодавство України

3.1. Податкове законодавство України складається
з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу
України та інших законів з питань митної справи у частині
регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з
оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів
через митний кордон України (далі  законами з питань
митної справи); чинних міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України і
якими
регулюються
питання
оподаткування;
нормативноправових актів, прийнятих на підставі та на
виконання цього Кодексу та законів з питань митної
справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування з питань
місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами,
встановленими цим Кодексом.

3.1. Податкове законодавство України складається
з Конституції України; цього Кодексу; закону України
«Щодо лібералізації системи адміністрування податків та
спрощення
умов
ведення
бізнесу
(податкова
дерегуляція)»; Митного кодексу України та інших законів з
питань митної справи у частині регулювання правовідносин,
що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з
переміщення товарів через митний кордон України (далі 
законами з питань митної справи); чинних міжнародних
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України і якими регулюються питання оподаткування;
нормативноправових актів, прийнятих на підставі та на
виконання цього Кодексу, закону України «Щодо
лібералізації системи адміністрування податків та
спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»
та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради
Автономної
Республіки
Крим,
органів
місцевого
самоврядування з питань місцевих податків та зборів,
прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.
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Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з
іншими законодавчими актами
іншими законодавчими актами
5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим
Кодексом та законами з питань митної справи,
застосовуються виключно для регулювання відносин,
передбачених статтею 1 цього Кодексу.
5.2. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення
інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та
положенням цього Кодексу, для регулювання відносин
оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила
та положення цього Кодексу.

Стаття 40. Сфера застосування цього розділу

5.1. Поняття, правила та положення, установлені цим
Кодексом, законом України «Щодо лібералізації системи
адміністрування податків та спрощення умов ведення
бізнесу (податкова дерегуляція)» та законами з питань
митної справи, застосовуються виключно для регулювання
відносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.
5.2. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення
інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та
положенням цього Кодексу, для регулювання відносин
оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та
положення цього Кодексу. Окрім випадків, коли такі
поняття, терміни, правила та положення передбачені
законом
України
«Щодо
лібералізації
системи
адміністрування податків та спрощення умов ведення
бізнесу (податкова дерегуляція)» та стосуються діяльності
податкового едвайзера.
Стаття 40. Сфера застосування цього розділу

40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування
податків та зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а
також порядок контролю за дотриманням вимог
податкового та іншого законодавства у випадках, коли
здійснення такого контролю покладено на контролюючі
органи.
У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або
законами з питань митної справи визначається
спеціальний порядок адміністрування окремих податків,

40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків
та зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а також
порядок контролю за дотриманням вимог податкового та
іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого
контролю покладено на контролюючі органи. Положення
цього розділу застосовуються з урахуванням положень
закону
України
«Щодо
лібералізації
системи
адміністрування податків та спрощення умов ведення
бізнесу (податкова дерегуляція)».
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зборів, платежів, використовуються правила, визначені в
іншому розділі або законі з питань митної справи.

.
У разі якщо іншими розділами цього Кодексу, законом
України «Щодо лібералізації системи адміністрування
податків та спрощення умов ведення бізнесу (податкова
дерегуляція)» або законами з питань митної справи
визначається спеціальний порядок адміністрування окремих
податків, зборів, платежів, а також порядок контролю за
дотриманням вимог податкового та іншого законодавства
використовуються правила, визначені в іншому розділі цього
Кодексу, законі України «Щодо лібералізації системи
адміністрування податків та спрощення умов ведення
бізнесу (податкова дерегуляція)» або законі з питань митної
справи.

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення

41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів
 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування єдиної державної податкової, державної
митної політики в частині адміністрування податків і
зборів, митних платежів та реалізує державну податкову,
державну митну політику, забезпечує формування та
реалізацію державної політики з адміністрування єдиного
внеску, забезпечує формування та реалізацію державної
політики у сфері боротьби з правопорушеннями при
застосуванні податкового та митного законодавства, а
також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі
 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну
політику), його територіальні органи.

41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування єдиної державної податкової, державної митної
політики в частині адміністрування податків і зборів, митних
платежів та реалізує державну податкову, державну митну
політику, забезпечує формування та реалізацію державної
політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері
боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового
та митного законодавства, а також законодавства з питань
сплати єдиного внеску (далі  центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику), його територіальні органи та
податкові едвайзери в межах повноважень, наданих
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Законом
України
«Щодо
лібералізації
системи
адміністрування податків та спрощення умов ведення
бізнесу (податкова дерегуляція)».
Стаття 49. Подання
контролюючих органів

податкової

декларації

до

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих
органів

49.1. Податкова декларація подається за звітний період в 49.1. Податкова декларація за звітний період в установлені
установлені цим Кодексом строки контролюючому цим Кодексом строки подається за вибором платника
органу, в якому перебуває на обліку платник податків.
податку територіальному органу Центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику, в якому перебуває
на обліку платник податків, або у випадках та в порядку,
встановлених Законом України «Щодо лібералізації
системи адміністрування податків та спрощення умов
ведення бізнесу (податкова дерегуляція)», – податковому
едвайзеру.
Стаття 52. Податкова консультація
Стаття 52. П
 одаткова консультація
52.4. Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
в усній формі  контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі  контролюючими
органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та
Севастополі,
областях,
міжрегіональними
територіальними
органами,
центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну
політику, та підлягають обов’язковому розміщенню на
сайті контролюючого органу, який надав консультацію,
протягом 10 календарних днів після дня їх надання без

52.4. Консультації, крім узагальнюючих, надаються:
в усній формі  контролюючими органами;
у письмовій або електронній формі – податковими
едвайзером, контролюючими органами в Автономній
Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях,
міжрегіональними територіальними органами, центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і
митну політику, та підлягають обов’язковому розміщенню на
сайті контролюючого органу, який надав консультацію, а у
випадку надання консультації податковим едвайзером –
на сайті Палати податкового едвайзера України протягом
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зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові)
платника податків та його податкової адреси.

10 календарних днів після дня їх надання без зазначення
найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків
та його податкової адреси.

Стаття 58. Податкове повідомленнярішення

Стаття 58. Податкове повідомленнярішення

58.2. Контролюючий орган веде реєстр виданих 58.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
податкових повідомленьрішень щодо окремих платників формування та реалізує державну податкову і митну
податків.
політику), є адміністратором (держателем) реєстру
виданих податкових повідомленьрішень щодо окремих
платників податків, до якого вноситься відповідна
інформація посадовими особами Центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну
податкову
і
митну
політику), його
територіальних органів або податковим едвайзером.
Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки
Стаття 76. П
 орядок проведення камеральної перевірки
76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими 76.1. Камеральна перевірка проводиться посадовими особами
особами контролюючого органу без будьякого контролюючого органу або податковим едвайзером без
спеціального рішення керівника такого органу або будьякого спеціального рішення керівника такого органу або
направлення на її проведення.
направлення на її проведення.
Стаття 79. Особливості
невиїзної перевірки
79.6. Відсутній

проведення

документальної Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної
перевірки
79.6. Документальна перевірка, що здійснюється
податковим едвайзером, провадиться на підставах та в
порядку,
визначеному законом України «Щодо
лібералізації системи адміністрування податків та
спрощення умов ведення бізнесу (податкова дерегуляція)»
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Стаття 86. Оформлення результатів перевірок

Стаття 86. О
 формлення результатів перевірок

86.2. За результатами камеральної перевірки у разі
встановлення порушень складається акт у двох
примірниках, який підписується посадовими особами
такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації
у контролюючому органі вручається або надсилається для
підписання протягом трьох робочих днів платнику
податків у порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.

86.2. За результатами камеральної перевірки у разі
встановлення порушень складається акт у двох примірниках,
який підписується посадовими особами такого органу, які
проводили перевірку, або податковим едвайзером і після
реєстрації у контролюючому органі вручається або
надсилається для підписання протягом трьох робочих днів
платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього
Кодексу.

86.4. Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки
складається у двох примірниках, підписується посадовими
особами контролюючого органу, які проводили перевірку,
та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти
робочих днів з дня, що настає за днем закінчення
установленого для проведення перевірки строку (для
платників податків, які мають філії та/або перебувають на
консолідованій сплаті,  протягом 10 робочих днів).

86.4. Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки
складається у двох примірниках, підписується посадовими
особами контролюючого органу, які проводили перевірку,
або
податковим
едвайзером та реєструється у
контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що
настає за днем закінчення установленого для проведення
перевірки строку (для платників податків, які мають філії
та/або перебувають на консолідованій сплаті,  протягом 10
робочих днів).

86.8. Податкове повідомленнярішення приймається
керівником контролюючого органу (його заступником)
протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем
вручення платнику податків акта перевірки у порядку,
передбаченому статтею 58 цього Кодексу, для надсилання
(вручення)
податкових
повідомленьрішень
(за
результатами фактичної перевірки  з дня реєстрації
(надходження) акта такої перевірки до контролюючого
органу за основним місцем обліку платника податків), а за

86.8.
Податкове
повідомленнярішення
приймається
керівником контролюючого органу (його заступником) або
податковим едвайзером протягом десяти робочих днів з дня,
наступного за днем вручення платнику податків акта
перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього
Кодексу,
для
надсилання
(вручення)
податкових
повідомленьрішень (за результатами фактичної перевірки  з
дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до
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наявності заперечень посадових осіб платника податків до
акта перевірки приймається з урахуванням висновку про
результати розгляду заперечень до акта перевірки 
протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду
заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді
платнику податків.

контролюючого органу за основним місцем обліку платника
податків), а за наявності заперечень посадових осіб платника
податків до акта перевірки приймається з урахуванням
висновку про результати розгляду заперечень до акта
перевірки  протягом трьох робочих днів, наступних за днем
розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової
відповіді платнику податків.

86.11. За результатами електронної перевірки складається 86.11. За результатами електронної перевірки складається
довідка у двох примірниках, що підписується посадовими довідка у двох примірниках, що підписується посадовими
особами контролюючого органу, які проводили перевірку, особами контролюючого органу, які проводили перевірку,
та реєструється у контролюючому органі протягом трьох або
податковим
едвайзером та реєструється у
робочих днів з дня закінчення установленого для контролюючому органі протягом трьох робочих днів з дня
проведення перевірки строку (для платників податків, які закінчення установленого для проведення перевірки строку
мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,  (для платників податків, які мають філії та/або перебувають
протягом п'яти робочих днів).
на консолідованій сплаті,  протягом п'яти робочих днів).
Кодекс України про адміністративні правопорушення
16
Стаття 163 . Відсутня
Стаття 16316. Невиконання законних вимог
податкового едвайзера
Ненадання інформації та/або документів податковому
едвайзеру на його законний запит, надання завідомо
недостовірної інформації та/або документів не в
повному обсязі, порушення встановлених законом
строків їх надання, або інше невиконання без належних
на це підстав законних вимог податкового едвайзера 
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
23
Стаття 188
Перешкоджання уповноваженим особам Стаття 18823 Перешкоджання уповноваженим особам
органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
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Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені
особою,
яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за те ж порушення,
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до
п'ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
загальнообов’язкового державного соціального страхування у формування та реалізує державну податкову і митну
проведенні перевірок
політику, його територіальних органів; Пенсійного
Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам фонду України, фондів загальнообов’язкового державного
органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних з соціального страхування, податковим едвайзером у
нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на проведенні перевірок
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам
уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
проведенні
перевірок,
пов’язаних
з
порушеннями формування та реалізує державну податкову і митну
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне політику, його територіальних органів, податковим
страхування, поданням відомостей, що використовуються в едвайзером у проведенні перевірок, пов’язаних з
реєстрі
застрахованих
осіб
Державного
реєстру нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на
загальнообов’язкового державного соціального страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України
особам органів Пенсійного фонду України, Фонду у проведенні перевірок, пов’язаних з порушеннями
загальнообов’язкового державного соціального страхування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне
України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування, поданням відомостей, що використовуються
страхування України у проведенні перевірок щодо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру
використання страхових коштів у випадках, передбачених загальнообов’язкового
державного
соціального
законом, 
страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають
уповноваженим особам органів Пенсійного фонду
України, Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонду соціального страхування України у проведенні
Господарський кодекс України

9
перевірок щодо використання страхових коштів у
випадках, передбачених законом, 
Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського
товариства

Стаття 86.
Вклади учасників
господарського товариства

та

засновників

3. Забороняється використовувати для формування
статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні
кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі,
майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно
до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не
підлягає приватизації, та майно, що перебуває в
оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не
передбачено законом. Фінансовий стан засновників 
юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні
внески до статутного капіталу господарського товариства у
випадках, передбачених законом, має бути перевірений
незалежним аудитором (аудиторською організацією) у
встановленому порядку, а майновий стан засновників 
громадян має бути підтверджений довідкою органу доходів і
зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи
(податкову декларацію).

3. Забороняється використовувати для формування
статутного (складеного) капіталу товариства бюджетні
кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі,
майно державних (комунальних) підприємств, яке
відповідно до закону (рішення органу місцевого
самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що
перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ,
якщо інше не передбачено законом. Фінансовий стан
засновників  юридичних осіб щодо їх спроможності
здійснити відповідні внески до статутного капіталу
господарського товариства у випадках, передбачених
законом, має бути перевірений незалежним аудитором
(аудиторською організацією) або податковим едвайзером
у встановленому порядку, а майновий стан засновників 
громадян
має
бути
підтверджений
довідкою
Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну податкову і митну
політику, його територіальних органів або податкового
едвайзера про подану декларацію про майновий стан і
доходи (податкову декларацію).

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства

Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства

Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання

Стаття 128. Г
 ромадянин у сфері господарювання
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2. Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються
органами доходів і зборів, іншими органами державної
влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною
комісією (ревізором) господарського товариства та/або
аудиторами.

2.
Перевірки
фінансової
діяльності
товариства
здійснюються Центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, його територіальними
органами, податковими едвайзером, іншими органами
державної влади у межах визначених законом
повноважень,
ревізійною
комісією
(ревізором)
господарського товариства та/або аудиторами.

6. Громадянинпідприємець зобов'язаний:

6. Громадянинпідприємець зобов'язаний:

…

…

своєчасно надавати органам доходів і зборів декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші
необхідні відомості для нарахування податків та інших
обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші
обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених
законом.

своєчасно надавати Центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, його територіальним
органам або податковому едвайзеру декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші
необхідні відомості для нарахування податків та інших
обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші
обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених
законом.

Кримінальний кодекс України
Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та
бланків, збут чи використання підроблених документів, бланків, збут чи використання підроблених документів,
печаток, штампів
печаток, штампів
1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного 1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного
документа, який видається чи посвідчується підприємством, документа,
який
видається
чи
посвідчується
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установою,
організацією,
громадяниномпідприємцем,
приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має
право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає
права або звільняє від обов'язків, з метою використання його
підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа,
а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи
бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від
форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи
бланків з тією самою метою або їх збут 
…
2. Складання чи видача працівником юридичної особи
будьякої форми власності, який не є службовою особою,
приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем,
адвокатом або іншою особою, яка здійснює професійну
діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, завідомо
підроблених офіційних документів, які посвідчують певні
факти, що мають юридичне значення або надають певні права
чи звільняють від обов'язків, підроблення з метою
використання або збуту посвідчень, інших офіційних
документів, що складені у визначеній законом формі та
містять передбачені законом реквізити, виготовлення
підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою
їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних
документів, у тому числі особистих документів особи, 

підприємством,
установою,
організацією,
громадяниномпідприємцем,
приватним
нотаріусом,
аудитором, податковим едвайзером чи іншою особою,
яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і
який надає права або звільняє від обов'язків, з метою
використання його підроблювачем чи іншою особою або
збут такого документа, а також виготовлення підроблених
печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи
організацій незалежно від форми власності, інших
офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою
метою або їх збут 
…
2. Складання чи видача працівником юридичної особи
будьякої форми власності, який не є службовою особою,
приватним
підприємцем, аудитором,
податковим
едвайзером, експертом, оцінювачем, адвокатом або іншою
особою, яка здійснює професійну діяльність, пов'язану з
наданням публічних послуг, завідомо підроблених
офіційних документів, які посвідчують певні факти, що
мають юридичне значення або надають певні права чи
звільняють від обов'язків, підроблення з метою
використання або збуту посвідчень, інших офіційних
документів, що складені у визначеній законом формі та
містять передбачені законом реквізити, виготовлення
підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з
метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених
офіційних документів, у тому числі особистих документів
особи, 
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Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, які
надають публічні послуги
надають публічні послуги
1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором,
нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або
службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем,
посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює
професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних
послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного
керуючого, незалежного посередника, члена трудового
арбітражу, третейського судді (під час виконання цих
функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе
чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди
охоронюваним законом правам або інтересам окремих
громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам юридичних осіб, 

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором,
нотаріусом, оцінювачем, податковим едвайзером,
уповноваженою особою або службовою особою Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не
є державним службовцем, посадовою особою місцевого
самоврядування, але здійснює професійну діяльність,
пов'язану з наданням публічних послуг, у тому числі
послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного
посередника, члена трудового арбітражу, третейського
судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання
неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це
завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або
інтересам окремих громадян, державним чи громадським
інтересам або інтересам юридичних осіб, 

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

Стаття 3684. Підкуп особи, яка надає публічні послуги

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу,
іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою
особою місцевого самоврядування, але провадить професійну
діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому
числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного
посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді
(під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій
особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди
або прохання її надати за вчинення особою, яка надає

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу,
податковому едвайзеру, оцінювачу, іншій особі, яка не є
державним службовцем, посадовою особою місцевого
самоврядування, але провадить професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі
послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного
посередника, члена трудового арбітражу, третейського
судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або
третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої
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публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням
наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує,
обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи 
…
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором,
нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або
іншою особою, яка провадить професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, а також незалежним
посередником чи арбітром під час розгляду колективних
трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої
особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням
наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує,
обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи 

Стаття 65. Свідок
2. Не можуть бути допитані як свідки:
11) відсутній

вигоди або прохання її надати за вчинення особою, яка
надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з
використанням наданих їй повноважень в інтересах того,
хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах
третьої особи 
…
3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
аудитором,
нотаріусом,
податковим
едвайзером,
експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою
особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з
наданням публічних послуг, а також незалежним
посередником чи арбітром під час розгляду колективних
трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої
особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням
наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує,
обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи


Кримінальний процесуальний кодекс України
Стаття 65. С
 відок
2. Не можуть бути допитані як свідки:
11) податкові едвайзери – щодо відомостей про
платника податків, що становлять конфіденційну
інформацію, державну, комерційну чи банківську
таємницю, інформацію з обмеженим доступом, крім
випадків, передбачених Законом України «Щодо
лібералізації системи адміністрування податків та
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спрощення
умов
дерегуляція)».
Стаття 275. Використання конфіденційного співробітництва
2.
Забороняється
залучати
до
конфіденційного
співробітництва під час проведення негласних слідчих дій
адвокатів,
нотаріусів,
медичних
працівників,
священнослужителів, журналістів, якщо таке співробітництво
буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації
професійного характеру.

ведення

бізнесу

(податкова

Стаття
275.
Використання
конфіденційного
співробітництва
2.
Забороняється
залучати
до
конфіденційного
співробітництва під час проведення негласних слідчих дій
адвокатів, нотаріусів, податкових едвайзерів, медичних
працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке
співробітництво
буде
пов’язане
з
розкриттям
конфіденційної інформації професійного характеру.

Закон України «Про запобігання корупції»
Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
Закону
1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
…
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, …
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до
самоврядування:
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування:
…
…
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими
особами місцевого самоврядування, але надають публічні б) особи, які не є державними службовцями, посадовими
послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, особами місцевого самоврядування, але надають публічні
арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового послуги (аудитори, нотаріуси, податкові едвайзери,
арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі,
функцій, інші особи, визначені законом);
незалежні посередники, члени трудового арбітражу,

15
третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші
особи, визначені законом);
Закон України «Про страхування»
Стаття 7. Види обов'язкового страхування
Стаття 7. В
 иди обов'язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування: В Україні здійснюються такі види обов'язкового
48) відсутній;
страхування:
48) страхування цивільноправової відповідальності
податкового едвайзера;
Закон України «Про політичні партії в Україні»
Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження Стаття 6. Ч
 ленство в політичних партіях та його
...
обмеження
Членами політичних партій не можуть бути:
...
1) судді;
Членами політичних партій не можуть бути:
2) прокурори;
1) судді;
3) поліцейські;
2) прокурори;
4) співробітники Служби безпеки України;
3) поліцейські;
5) військовослужбовці;
4) співробітники Служби безпеки України;
6) працівники органів доходів і зборів;
5) військовослужбовці;
7) персонал Державної кримінальновиконавчої служби 6) працівники Центрального органу виконавчої влади,
України;
що забезпечує формування та реалізує державну
8) працівники Національного антикорупційного бюро податкову і митну політику, його територіальних
України.
органів;
9) державні службовці у випадках, передбачених Законом 7) персонал Державної кримінальновиконавчої служби
України «Про державну службу»
України;
10) Відсутній;
8) працівники Національного антикорупційного бюро
11) Відсутній.
України.
9) державні службовці у випадках, передбачених Законом
України «Про державну службу»
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10) податкові едвайзери;
11) помічники податкового едвайзера.

