
 

 

ГУ ДФС у м. Києві 

вул. Кошиця, 3, м. Київ, 02068 

 

ТОВ «Юніверсал груп Україна» 

вул. Бажова, 11/8, м. Київ, 02100 

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

до акта виїзної документальної перевірки 

від 12.12.2017 № 187/15-276/76459876 

 

У період із 20 листопада по 11 грудня 2017 року працівники ГУ ДФС у м. Києві провели 

документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Юніверсал груп Україна» з питань 

дотримання податкового, валютного та іншого законодавства під час здійснення фінансово-

господарських правовідносин із ТОВ «Ромашка», ПП «Пінгвін», АТ «Айсберг» ..., за період із 

01.03.2015 по 31.12.2016. 

За результатами перевірки фахівці ГУ ДФС у м. Києві склали Акт про результати 

документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Юніверсал груп Україна» від 12.12.2017 

№ 187/15-276/76459876. 

Відповідно до підпункту 86.7 Податкового кодексу України та Порядку оформлення 

результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної 

митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — 

юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, затвердженого наказом Мінфіну від 

20.08.2015 № 727, у разі незгоди платника податків або його представників із висновками 

перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, вони мають право подати свої 

заперечення та/або додаткові документи до контролюючого органу, який проводив перевірку 

платника податків, протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання акта. 

Копію акта перевірки ТОВ «Юніверсал груп Україна» отримало 13.12.2017. Отже, строк для 

подання заперечень щодо цього акта спливає 20.12.2017. 

Після ознайомлення із зазначеним документом підприємство вважає, що низка висновків, 

яких дійшли перевіряльники в пунктах 1.2.3, 2.3.4, 3.4.5 акта, не відповідає фактам, що дійсно 

відбувалися у діяльності підприємства за період, що його перевіряли, і нормам чинного 

законодавства. У зв’язку з цим викладаємо свою позицію щодо окремих положень акта перевірки: 

_______________________________________________________________________________ 
(зміст та правове обгрунтування заперечень) 

___________________________________________________________________________________ 

 

ПРОСИМО: 

1. Взяти до уваги наші заперечення під час розгляду матеріалів перевірки. Стосовно інших 

положень акта заперечень не маємо. 

2. Повідомити ТОВ «Юніверсал груп Україна» про час та місце розгляду заперечень за тел. (044) 

253 26 07. 

 

Директор  

ТОВ «Юніверсал груп Україна» 

______________ 

(Підпис) 

______________ 

 

 


