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Наші послуги

Чим ми можемо 
допомогти?

n    Надати всебічну незалежну оцінку 
ризиків та слабких сторін потенційного 
чи наявного податкового спору

n    Розробити політики та провести 
тренінги персоналу, які допоможуть 
компанії успішно пройти податкову 
перевірку

n    Запровадити ефективні захисні 
механізми попередження податкових 
спорів та претензій з боку фіскальних 
органів

n    Комплексно супроводжувати 
податкові спори (з етапу перевірки до 
примусового виконання судового 
рішення) та кримінальні провадження 

n Оцінка ризиків господарських 
операцій

n Оцінка повноти та якості наявної 
захисної аргументації (первинних 
документів та доказів)

n Податкова діагностика      
(вибіркова / детальна) 

n Перевірка податкової дисципліни 
контрагентів та партнерів

n Супроводження податкових 
перевірок

n Альтернативне вирішення податко-
вих спорів

n Представництво інтересів під час 
досудових процедур

n Розробка стратегії захисту

n Надання експертних висновків

n Всебічний супровід у податкових, 
митних спорах та у спорах із транс-
фертного ціноутворення

n Повернення надмірно сплачених 
податків та зборів

n Оскарження дій (бездіяльності) 
податкових органів

n Супроводження інвестиційних 
спорів

n Захист у кримінальних 
провадженнях

Ключові замовники 
послуг у сфері 
оподаткування 
визнають PwC фірмою 
№1 у світі з надання 
всіх видів послуг 
із супроводу спорів, 
зокрема, врегулювання 
податкових спорів* 

* за результатами незалежного 
опитування 4335 ключових замовників 
послуг у сфері оподаткування по всьому 
світу, що проподилося агенцією Jigsaw 
Research у 1-4 кварталах 2018 року
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