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ЗВІТ РОБОТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗА 2022 РІК 

Не зважаючи на непрості умови, Генеральна дирекція не тільки не припинила 
свою роботу, а в деяких аспектах її оптимізувала. 

Завдяки активній  роботі, направленій на всебічне інформування бізнес-
простору щодо діяльності Генеральної дирекції Асоціації, позитивних відгуків 
безпосередньо від платників податків – членів Асоціації  щодо 
результативності втручання АППУ до вирішення їх проблем в рамках чинного 
законодавства, в 2022 році Генеральна дирекція Асоціації збільшилась                                 
на 18 членів. Водночас, продовжуємо консультативну та інформаційну 
підтримку і тих членів, які найбільш постраждали від військової агресії рф та, 
нажаль, не в змозі сплачувати членські внески (повністю зруйновані, 
пошкоджені,  непрацюючі тощо).  

Нижче наведені основні показники роботи станом на 31.12.2022 року: 

1.Підготовлено фахівцями Генеральної дирекції ВГО АППУ та направлено 
членам Асоціації  225 роз’яснень податкового, іншого законодавства та різні 
інформаційні матеріали необхідні для обізнаності бухгалтерів. Для порівняння 
– за аналогічний період минулого року цей показник становив  40, що свідчить 
про те, що даний напрямок роботи в період воєнного часу  є актуальним і 
затребуваним у членів Асоціації. 

2.Освітньо-просвітницькі заходи, які  організовані та проведені Генеральною 
дирекцією Асоціації в 2022 році. Незмінний модератор всіх Вебінарів –
Генеральний директор АППУ Людмила Герасименко. 

Протягом 2022 року було проведено 10 масштабних, безкоштовних он-лайн 
Вебінарів для членів Асоціації, тематика яких формувалась за запитами 
платників податків – членів Асоціації. Лекторами заходів, завдяки кропіткій 
комунікаційній роботі Генеральної дирекції, були провідні фахівці ДПС 
України, Управління Державної служби України з питань праці, Пенсійного 
фонду України та партнери ВГО АППУ – фахівці з економічного, податкового, 
юридичного напрямків. Загальна  кількість учасників  Вебінарів становить 
близько 700 осіб. 

Серед найбільш масштабних заходів, які були проведені вже у воєнний час 
можна зазначити: 

-  Спільний Форум Генеральної дирекції ВГО «Асоціація платників податків 
України» та Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України  «На 
шляху до Перемоги та сталого розвитку», який пройшов 14 липня 2022 року.
 Одним із спікерів секції Форуму «Податки: новації та застереження» 
виступила   Генеральний директор  ВГО АППУ Людмила Герасименко. У 
заході взяли участь 300 осіб, в тому числі 49 платників податків-членів   ВГО 



 

 

«Асоціація платників податків України», зокрема з Львівської, Миколаївської, 
Київської, Чернівецької, Волинської областей та міста Києва. 

         
-  Он-лайн Вебінар за участю представників ДПС України на тему 
«Особливості оподаткування в період дії воєнного стану», який пройшов                         
22 вересня 2022 року. Участь у заході взяли 130 осіб.  

           
Слід зазначити, що під час кожного Вебінару системним 

адміністратором Генеральної дирекції ВГО АППУ здійснюється відео-
запис кожного лектора окремо, після проведення Вебінару формуються 
презентаційні, методичні та інформаційні матеріали буклети), які разом з 
відео-записами, направляються всім членам АППУ, зокрема, й тим, які 
не змогли взяти участь у заході. 

3. Одним із пріоритетних напрямків роботи Генеральної дирекції, особливо в 
2022 році, є надання консультаційної та методологічної допомоги членам 
АППУ, зокрема опрацювання їх Звернень. Так, протягом 2022 року до 
Генеральної надійшло офіційно 74 Звернення, в тому числі 23 – про захист 
прав платників податків при віднесенні платників до категорії «ризикових» та 
блокування податкових накладних, 29 – з проблемних питань оподаткування, 
22 – з інших питань, які ретельно були опрацьовані та розглянуті фахівцями 
Генеральної дирекції ВГО АППУ та прийняті відповідні рішення з їх 
вирішення. Зокрема, з метою вирішення проблемних питань платників, 
зазначених в Зверненнях щодо віднесення їх до категорії «ризикових», за 
ініціативи Генерального директора ВГО АППУ Людмили Герасименко 
проведено 6 (шість) особистих он-лайн Робочих зустрічей з Керівниками 
Комісій ГУ ДПС у регіонах та у місті Києві в  рамках роботи комунікаційних 



 

 

податкових платформ та  направлено 41 запит до різних органів виконавчої 
влади. 

Також станом на 31.12.2022 року Генеральною дирекцією  опрацьовано та 
надано також відповіді на 8 Звернень ТВ ВГО АППУ та на 6 Звернень органів 
виконавчої влади та ін.  

4. З метою формування та підтримки діяльності Асоціації на високому рівні 
багато уваги приділяється крокам, направленим на розширення її авторитету 
та впливовості. Мета ця досягається шляхом організації, проведення та участі    
керівництва Асоціації в різного роду зустрічах, дискусіях тощо. 

Проведенню таких заходів, необхідних для висвітлення на різних рівнях 
проблематики, ініціатив платників податків- членів АППУ передує  попередня 
підготовча робота Генеральної дирекції. 

Загалом керівництво Асоціації протягом 2022 року   взяли участь у 49   таких 
зустрічах, в тому числі і на міжнародному рівні, серед яких: 

21 січня 2022 року - он-лайн Робоча зустріч Начальника Департаменту 
кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального 
прокурора Олексія Бонюка з керівництвом та представниками ВГО АППУ. 
Модератором заходу виступив Президент Асоціації платників податків 
України Грігол Катамадзе. Участь взяли понад 30 представників платників 
податків – членів Асоціації, Голови Рад (заступник) Територіальних відділень 
ВГО АППУ в регіонах та у місті Києві, а також члени Ради ВГО АППУ. 
Результат : Представниками бізнесу озвучені проблемні питання , які взяті до 
уваги та опрацювання Начальником Департаменту Офісу Генерального 
прокурора. Також Президента АППУ Грігола Катамадзе запрошено на зустріч 
з Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою 26 січня 2022 року. 

    
26 січня 2022 року -  Віце — президент ВГО АППУ, Голова АО «Яр.Вал»  
Йосип Бучинський від ВГО «Асоціація платників податків України» взяв 
участь у Робочій зустрічі з підведення підсумків роботи Генпрокуратури з 
питань захисту законних прав сумлінних платників податків Генеральним 
прокурором Іриною Венедіктовою та бізнес-омбудсменом України Романом 



 

 

Ващуком. На зустрічі Йосип Бучинський вручив Генеральному прокурору 
України Ірині Венедіктовій пам’ятний Знак «Рукостискання» з відповідним 
Посвідченням ВГО АППУ за номером 0004, який є знаком визнання зусиль, 
що прикладаються Генеральним прокурором у процесі захисту прав та 
законних інтересів сумлінних платників податків України. 

      
04 лютого 2022 року -  Президент АППУ Грігол Катамадзе та представники 
Генеральної дирекції Асоціації взяли участь у складі Української Ради Бізнесу, 
членом якої є Асоціація, в он-лайн зустрічі з Головою Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом 
Гетманцевим. Результат: За підсумками дискусії учасники дійшли спільної 
думки майже по всіх обговорених питаннях та домовилися продовжити 
консультації та спільну роботу над змінами до законодавства по обговорених 
питаннях. 

   
13 квітня 2022 року - Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв участь в  
робочій зустрічі членів Української Ради Бізнесу з Головою Комітету з питань 
податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, на якій  підняв питання 
щодо необхідності внесення змін до законодавчих актів України, які 
регулюють виробництво і обіг спирту етилового в Україні. Результат: 
пропозиції враховані при ухваленні відповідного законопроєкту. 

 



 

 

 19 травня 2022 року - Президент ВГО «Асоціація платників податків 
України» Грігол Катамадзе взяв участь у зустрічі з керівниками  Секретаріату 
Ради по відновленню України, зокрема Д. Гетманцевим, Я. Железняком та 
М.Слободніченко, на якій були розглянуті   пріоритетні питання  дій бізнесу 
по відновленню економіки.  Попередньо Генеральною дирекцією були 
підготовлені всі необхідні матеріали та процедури для включення 11 
представників АППУ у відповідні робочі групи і вже беруть в них участь. 

   
3 червня  2022 року - за ініціативою Голови Комітету Верховної Ради України 
з питань фінансів, податкової та митної політики, Секретаря Національної 
ради з відновлення економіки від наслідків війни Данила  Гетманцева 
відбулась  он-лайн Робоча зустріч Президента Грігола Катамадзе та членів 
Правління ВГО АППУ. Модератором робочої зустрічі  виступив Президент 
АППУ Грігол Катамадзе. Результат: за пропозицією Данила Гетманцева 
направлені офіційно Звернення по озвучених на Робочій зустрічі проблемах 
членів Асоціації до ВРУ, Мінфіну та ДПС України. 

    
 За ініціативи Президента Асоціації платників податків України Грігола 
Катамадзе 14 червня та 22 червня 2022 року відбулись Робочі зустрічі 
представників експертного середовища Бюро економічної безпеки України, 
Служби Безпеки України, Державної податкової служби України, Збройних 
Сил України та бізнесу з українським розробником інформаційно-аналітичних 
продуктів із потужною компетенцією в обробці великих даних та високими 
стандартами клієнтського сервісу — приватною компанією LIGA ZAKON. 
Результат: Розробка системи індикаторів та маркерів для виявлення та 
моніторингу ризиків та загроз економічній безпеці держави,  формування 



 

 

сучасних алгоритмів роботи аналітичних підрозділів правоохоронних органів 
та спецслужб. 

    
15 грудня 2022 року Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв участь                                              
у ІІІ Міжнародному форумі «Економічна безпека держави та бізнесу: нова 
філософія партнерства», співорганізатором якого виступила Асоціація. 
Результатом заходу стало напрацювання та обмін науковою інформацією, 
визначення  вектору розвитку бізнесу та влади. 

       
Не припиняється робота по опрацюванню Законопроєктів, проєктів Постанов 
та Наказів в сфері оподаткування та інших. Так, фахівцями Генеральної 
дирекції ВГО АППУ опрацьовані, підготовлені та надіслані відповідні 
пропозиції та зауваження до органів законодавчої та виконавчої влади, 
зокрема до: 

-  Міністерства Фінансів України по:  

Постанові Кабінету міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про 
затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / 
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (тричі);  

 Проєкту «Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання 
платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 
підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України та переліків документів на підтвердження»; 



 

 

Наказу від 12.12.2019  № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень 
про реєстрацію/ відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків 
коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»; 

 - Міністерства фінансів України                 та Державної регуляторної  

служби                                    по: 

Проєкту наказу Міністерства фінансів України, яким затверджено «Порядок 
Прийняття надавачами платіжних послуг на виконання платіжних інструкцій 
на виплату заробітної плати» (Наказ № 291 від 16.09.2022р); 

 

 

 - Голів фракцій ВРУ по: 

Законопроєкту за № 5371 від 12.05.2022 року «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері 
малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного 
навантаження на підприємницьку діяльність»; 

- Голови Комітету ВРУ Данила Гетманцева  по: 

Проєкту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану за № 7311 від 24.04.2022 року; 

Проєкту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану за № 7311-Д від 01.05.2022 року; 

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, 
зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» за № 7360 
від 10.05.2022 року; 

ініціюванню  внесення змін до Податкового кодексу України стосовно 
тимчасового не застосовування норм пункту 16 підрозділу 5 розділу XX 
Податкового кодексу України до 01.01.2023 року;  

Проєкту Закону від 28.06.2022 року  № 7500 про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо запровадження механізму відсоткового відрахування 
для підтримки неприбуткових організацій); 

Проєкту Закону від 17.10.2022 року № 8131 «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту 
автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки»; 



 

 

Постанові Кабінету міністрів України від 11.12.2019 № 1165 «Про 
затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / 
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних»; 

 

 

-  Верховної Ради України по: 

Законопроєкту за № 5371 від 12.05.2022 року «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері 
малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного 
навантаження на підприємницьку діяльність»; 

Законопроєкту №7451 від 09.06.2022 року «Про внесення змін до Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна та інших 
законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації під час 
воєнного стану та економічного відновлення держави»;  

 Проєкту Закону № 8084 від 28.09.2022 року  про внесення змін до деяких 
законів України щодо унормування діяльності та державної реєстрації 
громадських організацій; 

Проєкту Закону від 13.10.2022 року № 8125 про використання рахунків-фактур 
в операціях з виконання робіт (надання послуг); 

Проєкту Закону від 17.10.2022 року № 8131  про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного 
обміну інформацією про фінансові рахунки; 

Проєкт Закону від 20.10.2022 року № 8143 «Закон про свободу 
підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств». 

Проєкт Закону від 10.06.2021 року № 5655 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної 
діяльності». 

- Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, 
Державної служби геології та надр України, Фонду державного майна 
України, Державної служби з питань праці України стосовно пропозицій 
по спрощенню процедури для отримання спецдозволів на користування 
надрами; 

 

 



 

 

  
- ДПС України  

Пропозиції до Постанови Кабінету міністрів України від 11.12.2019 № 1165 
«Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової 
накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових 
накладних». 

Всі прес-релізи про заходи, інформація, матеріали, публікації, 
підготовлені фахівцями ВГО АППУ розміщено на сайті, офіційній 
сторінці Фейсбук та телеграм - каналі  ВГО АППУ – 251 публікації; 

https://appu.org.ua/news/ 

Оброблено відео та розміщено на сайті   ВГО АППУ – 64; 

https://appu.org.ua/videos-collection/ 

Оброблено фото та розміщено на сайті   ВГО АППУ – 30 галерей. 

https://appu.org.ua/photos-collection/. 

 

 

ЗВІТИ РОБОТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗА 2022 РІК 

- Звіт про важливі зустрічі керівництва ГД ВГО АППУ в 2022 році; 

-      Звіт про освітньо-просвітницькі заходи, які організовані та проведені 
Генеральною дирекцією Асоціацією в 2022 році. Модератор – Генеральний 
директор ВГО АППУ Людмила Герасименко; 

- Звіт про підготовлені фахівцями Генеральної дирекції ВГО АППУ та 
направлені членам Асоціації роз’яснення податкового, іншого законодавства 
та різні інформаційні матеріали необхідні для обізнаності бухгалтерів станом 
на 31.12.2022 року;        

-         Звіт системного адміністратора: опублікування прес- релізів; робота на 
сайті – фото- та  відео-галереї. 

Також написання прес-релізів та підготовка з оформленням повного пакету 
документів по 36 засіданням Правління та 2 засіданням Ради ВГО АППУ 
протягом 2022 року, які проводилися в 2022 році в електронному вигляді. 

 

З повагою, 

Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко 

https://appu.org.ua/news/
https://appu.org.ua/videos-collection/
https://appu.org.ua/photos-collection/


 

 

Важливі зустрічі керівництва ГД ВГО АППУ в 2022 році 
 

№п/
п 

дата Підприємство/установа
/ організація  
 

ПІБ керівника  Тематика Результат Примітка 

1.  17.01
.2022 

 ДПС України  Кірієнко Т.П Продовження 
запроваджених 
щоквартальних 
зустрічей з проблемних 
питань ПДВ на 
постійній основі  
 - визначення поняття 
терміну «партія 
товару» 

Призначено 
Робочу зустріч 
на 24 лютого 
2022 року 

 

2.  21.01
.2022 

Департамент 
кримінально-правової 
політики та захисту 
інвестицій Офісу 
Генерального прокурора  

Бонюк О.П. З питань обговорення 
проблемних  питань 
бізнесу 

Запрошення 
Президента 
АППУ Грігола 
Катамадзе на 
зустріч з 
Генеральним 
прокурором 
України 

 



Іриною 
Венедіктовою 
26 січня 2022 
року 

3.  26.01
.2022 

Офіс  Генерального 
прокурора та бізнес-
омбудсмен України  

Венедіктова І. 
Ващук Р. 

Обговорення 
ефективності співпраці 
бізнесу та ОГП,а також 
визначення цілей 
спільної роботи на 
2022 рік. 
 

 Й.Бучинський  
вручив 
Генеральному 
прокурору 
України Ірині 
Венедіктовій 
пам’ятний Знак 
«Рукостисканн
я» з 
відповідним 
Посвідченням 
ВГО АППУ за 
номером 0004 

 

4.  27.01
.2022 

Рада громадського 
контролю при Бюро 
економічної безпеки 
України» та 
Українською Радою 
Бізнесу 

Я.Воронін; 
 

Надання 
організаційно-
технічної підтримки 
членам конкурсної 
комісії, делегованим 
РГК при БЕБ та 
здійснення 
моніторингу 
інформації про 

Підписано 
Меморандум 
про співпрацю 
між Радою 
громадського 
контролю при 
Бюро 
економічної 
безпеки 

 



кандидатів, які 
претендують на посади 
в БЕБ.   
 

України» та 
Українською 
Радою Бізнесу 

5.  13.04
.2022  

Комітет ВРУ з питань 
фінансів, податкової та 
митної політики 

Д.Гетманцев Обговорення  змін до 
Податкового та 
митного кодексу та їх 
впливу на бізнес 

Внесення на 
розгляд 
законопроєкту 
№ 7233 від 
30.03.22  щодо 
змін до Закону 
№ 481/95-ВР 

 

6.  22.04
.2022 

ЗМІ Грузії  Щодо політичного та 
економічного стану 
України в умовах війни 

Інтерв’ю 
Президента 
ВГО АППУ 
Грігола 
Катамадзе 

 

7.  20.05
.2022 

Національна рада з 
відновлення України 
після наслідків війни  

Д.Гетманцев 
Я. Железняк 

Обговорення  спільних 
пріоритетів з 
відновлення економіки 

Домовились 
про спільну 
роботу над 
реалізацією 
пріоритетних 
задач. 

 

8.  24.05
.2022 

Робоча група  
«Відновлення та 
розвиток економіки»  
Національної ради з 

Д. Кудін. 
Д.Шемякін -  

Обговорення 
нагальних питань, що 
стосуються  
відновлення та 

Надали  
практичні 
пропозиції 
щодо їх 

 



відновлення України від 
наслідків війни, а саме: в 
засіданнях підгрупи № 1 
«Відновлення діяльності 
підприємств» та 
підгрупи № 2 
«Спрощення 
регуляторного 
середовища і підтримка 
розвитку бізнесу» 

розвитку економіки 
після війни. 

виведення з 
кризи в період 
воєнного часу. 

 

9.  26.05
.2022 

Представники Комітету 
Верховної Ради України 
з питань соціальної 
політики 

Г.Третьякова Прийняття 12 травня 
цього року за основу 
проєкту Закону за 
№5371 «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
щодо спрощення 
регулювання трудових 
відносин у сфері 
малого і середнього 
підприємництва та 
зменшення 
адміністративного 
навантаження на 
підприємницьку 
діяльність». 

Учасники 
заходу 
висловили 
свою думку 
стосовно 
Законопроєкту  
за № 5371. 

 



10.  03.06
.2022 

Секретар Ради з 
відновлення України 
після наслідків війни  

Д.Гетманцев Обговорення питань, 
які необхідно винести 
для опрацювання 
робочими групами 
Національної Ради  

  

11.  10.06
.2022 

Представники 
експертного середовища 
Бюро економічної 
безпеки України, 
Служби Безпеки 
України, Державної 
податкової служби 
України, Збройних Сил 
України та бізнесу з 
українським 
розробником 
інформаційно-аналітичн
их продуктів — 
приватною компанією 
LIGA ZAKON. 

Г.Катамадзе Обговорення питань 
спільної розробки 
маркерів та індикаторів 
ризиків (загроз та 
вразливостей) 
економічної та 
державної безпеки, а 
також можливості 
використання ризик-
орієнтованого підходу, 
методів аналітичної 
роботи для 
контрдиверсійної та 
контррозвідувальної  
діяльності. 

  

12.  12.06
.2022 

Президент АППУ 
Г.Катамадзе, члени 
Правління Асоціації,  
американський  
бізнесмен  Гіві 
Топчишвілі. 

Г.Катамадзе Обговорення питань 
щодо  пошуку 
фінансових 
інструментів для 
відновлення бізнесів 
України, постраждалих  

Розробка ідеї  
створення 
разом з 
американською 
стороною 
певної 

 



внаслідок агресії рф, а 
також можливого 
партнерства з 
Асоціацією. 

організації  – 
Фонду,  
завданням 
якого було б  
збір, 
акумулювання 
інформації 
щодо 
фінансових, 
технічних, 
економічних 
тощо збитків 
платників 
податків, 
зокрема, членів 
АППУ, 
підготовка та  
оформлення 
належних 
матеріалів, 
документації 
для 
направлення до 
судових 
інстанцій США 
з метою 



відшкодування 
завданих 
збитків. 

13.  14.06
.2022 

Робоча група з 
представників Бюро 
економічної безпеки 
України, Служби 
безпеки України, 
Департаменту 
кіберполіції 
Національної поліції 
України, Державної 
податкової служби 
України, Збройних сил 
України, компанії LIGA 
ZAKON та іншими 
представниками бізнесу. 

Г.Катамадзе Обговорення 
механізмів 
контррозвідувального, 
режимного, 
превентивного та 
кримінально-
правового впливу на 
джерела загроз та 
факторів, що сприяють 
криміналізації 
економіки, 
розвідувальній, 
терористичній та іншій 
діяльності спеціальних 
служб іноземних 
держав, а також 
організацій, окремих 
груп та осіб на шкоду 
державній та 
економічній безпеці 
України. 

  

14.  16.06
.2022 

Департамент безпеки 
економіки та 

С.Кропива Презентація 
новоствореного 

Грігол 
Катамадзе 

 



кіберпростору Офісу 
Генерального прокурора 
України. 

Департаменту запросив до 
спільної роботи 
в робочій групі, 
створеній на 
базі Асоціації 
платників 
податків 
України Сергія 
Кропиву та 
Олексія 
Бонюка. 

15.  20.06
.2022 

Комітет Верховної Ради 
України з питань 
фінансів, податкової та 
митної політики. 

Д.Гетманцев Обговорення 
законопроєкту №7433 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
збір та облік єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування» та деяких 
інших законів України, 
щодо захисту прав 
фізичних осіб під час 
воєнного стану та 
спрощення обліку 
робочих місць для осіб 

Асоціація в 
цілому 
підтримала 
Законопроєкт, 
проте до  
деяких статей 
запропонувано 
внести зміни. 

 



з інвалідністю». 
16.  22.06

.2022 
Представники Бюро 
економічної безпеки 
України, Служби 
безпеки України, 
Департаменту 
кіберполіції 
Національної поліції 
України, Державної 
податкової служби 
України,Збройних сил 
України, компанії LIGA 
ZAKON та  Директора 
Департаменту безпеки 
економіки та 
кіберпростору Офісу 
Генерального прокурора 
України 

Г.Катамадзе Розробка системи 
індикаторів та маркерів 
для виявлення та 
моніторингу ризиків та 
загроз економічній 
безпеці держави,  
формування сучасних 
алгоритмів роботи 
аналітичних 
підрозділів 
правоохоронних 
органів та спецслужб. 

  

17.  29.06
.2022 

Представники Робочої 
групи по створенню 
механізму проведення 
міжнародного судового 
процесу відшкодування 
збитків, завданих 
бізнесу-членам АППУ, 
внаслідок війни за 

Г.Катамадзе Обговорення  питань 
спільної розробки 
механізму проведення 
міжнародного 
судового процесу 
відшкодування збитків, 
завданих бізнесу-
членам АППУ 

Попередньо 
домовились 
про чергове 
проведення 
засідання 
Робочої групи 
вже 3 липня 
цього року за 

 



рахунок 
арештованих/санкційних 
активів рф. 

внаслідок війни, за 
рахунок 
арештованих/санкційн
их активів рф 

участю 
американської 
сторони. 

18.  29.06
.2022 

Міжвідомча Робоча 
групи з розробки 
механізмів та 
інструментів визначення 
ризиків стійкості 
системи економічної 
безпеки держави. 

Г.Катамадзе Обговорення 
механізмів та 
інструментів 
визначення ризиків 
стійкості системи 
економічної безпеки 
держави. 

  

19.  03.07
.2022 

Представники  Робочої 
групи по створенню 
механізму проведення 
міжнародного судового 
процесу відшкодування 
збитків, завданих 
бізнесу-членам АППУ, 
внаслідок війни за 
рахунок 
арештованих/санкційних 
активів рф з 
американською 
стороною. 

Г.Катамадзе Обговорення з 
американським 
колегам питань та 
проблематики, які є 
важливими для 
здійснення подальшої 
ефективної роботи по 
створенню 
безпрецедентного на 
сьогодні об’єднання  
українського бізнесу в 
напрямку розробки 
механізму 
відшкодування збитків 
завданих російською 

Визначили нові 
практичні 
аспекти 
розробки 
механізму 
проведення 
міжнародного 
судового 
процесу 
відшкодування 
збитків, 
завданих 
бізнесу-членам 
АППУ 
внаслідок 

 



федерацією. війни, за 
рахунок 
арештованих/са
нкційних 
активів рф, 
створивши 
більш чітку 
методичну базу 
для реалізації 
поставлених 
задач. 

20.  04.07
.2022 

Навчально-наукового 
інститут економічної 
безпеки та митної 
справи. 

В.П.Унинець-
Ходаківська 
 

 Вручення 
Дипломів  
бакалаврам 
випускникам 
Навчально-
наукового 
інституту 
економічної 
безпеки та 
митної справи. 

 

21.  14.07
.22 

Секція 1 «Податки: 
новації та застереження» 
Форуму IFRSForum 
Ukraine-2022 «На шляху 

В.Легка  
Л.Герасименко 

 Привернути 
увагу усіх хто 
займається 
обліком, 

 



до перемоги та сталого 
розвитку» 

звітністю та 
аудитом до 
актуальних 
питань 
сьогодення: 
МСФЗ, МСА з 
фокусом на 
сталість та 
воєнний стан в 
країні, 
соціальну 
відповідальніст
ь та 
застосування 
інформаційних 
технологій. 

22.  15.07
.22 

В. о. Голови Фонду 
державного майна 
України Ольгою 
Батовою. 

О.Батова Обговорено Проєкт 
Закону № 7451 «Про 
внесення змін до 
Закону України «Про 
приватизацію 
державного і 
комунального майна» 
та інших законодавчих 
актів України щодо 
сприяння процесам 

Грігол 
Катамадзе 
висловив 
позицію 
Асоціації 
платників 
податків 
України щодо 
підтримки в 
необхідності 

 



релокації підприємств 
в умовах воєнного 
стану та економічного 
відновлення держави», 
а також  деякі питання 
спрощення оренди та 
приватизації 
державного майна. 

оптимізації 
заходів з 
підготовки 
об’єктів до 
приватизації та 
прискорення 
процедури 
проведення 
електронних 
аукціонів та 
продажу для 
економічного 
відновлення 
держави, 
вдосконаленню 
процесу 
великої 
приватизації у 
післявоєнний 
період для 
залучення 
інвестицій, 
спрощенню 
застарілих 
процедур та 
скорочення 



строків 
передприватиза
ційної 
підготовки 
об’єктів, 
проведення 
аукціонів тощо. 

23.  31.08
.22 

ДПС України та ВГО 
АППУ 

М.Баряхтар  
Л.Герасименко 

Запровадження ДПС 
України роботи 
комунікативних 
платформ  ГУ ДПС у 
регіонах та місті Києві. 
Обговорення 
актуальних питань: 
зупинення та 
блокування реєстрації 
податкових 
накладних/розрахунків 
коригувань, віднесення 
платників податків до 
категорії «ризикових» 
за результатами 
проведення 
автоматизованого 
моніторингу СМКОР 
відповідності платника 

ВГО АППУ 
направлено 
лист з 
пропозиціями  
до  Постанови 
КМУ від 11 
грудня 2019 
року за № 1165 
«Про 
затвердження 
порядків з 
питань 
зупинення 
реєстрації 
податкової 
накладної / 
розрахунку 
коригування в 
Єдиному 

 



критеріям ризиків, 
згідно з Порядком, 
затвердженим 
Постановою КМУ 
України №1165, а 
також неврахування 
Таблиць даних 
платника. 

реєстрі 
податкових 
накладних» 

24.  06.09
.2022 

ВГО АППУ та Професор 
кафедри електротехніки 
та комп’ютерних наук,  
директором Центру 
статистики та даних у 
Масачусетському 
технологічному 
інституті Деваврат Шах 

Г.Катамадзе Дискусія з Професором 
кафедри 
електротехніки та 
комп’ютерних наук,  
директором Центру 
статистики та даних у 
Масачусетському 
технологічному 
інституті Девавратом 
Шахом, присвячена  
питанням «штучного  
інтелекту», машинного 
навчання, дослідження 
операцій і 
комп’ютерних наук 
тощо. 

Міжнародне 
співробітництв
о науковців та 
бізнесу 
допоможуть в 
визначенні 
шляхів 
подолання 
проблемних 
питань в 
суспільстві, 
економіці 
країни в 
непростих 
умовах 
сьогодення та 
дасть поштовх 
для подальшої 

 



ефективної 
комунікації 

25.  07.09
.2022 

ВГО АППУ та ГУ ДПС у 
місті Києві 

Л.Герасименко Робоча зустріч за 
участю представників 
Генеральної дирекції 
ВГО «Асоціація 
платників податків 
України», Головного 
управління ДПС у місті 
Києві та  представників 
підприємства – члена 
Асоціації ТОВ 
«ГАСКІ», яка була 
присвячена 
обговоренню 
проблемного питання: 
«Віднесення платника-
члена Асоціації до 
категорії «ризикових». 

Генеральний 
директор ВГО 
АППУ привела 
загальну 
проблематику, 
яка сьогодні 
існує в роботі  
Комісій  
регіонального 
рівня, при 
винесенні 
рішень про 
ризиковість 
платника чи 
блокування 
податкових 
накладних. 

 

26.  09.09
.2022 

ВГО АППУ та ГУ ДПС у 
Київській області  

Л.Герасименко 
В. Луговський 

Обговорення питань 
блокування 
податкових накладних 
та неприйняття 
Таблиць даних 
Комісією ГУ ДПС у 

Домовились 
про усунення в 
подальшій 
роботі 
непорозумінь 
між 

 



Київській області 
платнику — члену 
Асоціації  ТОВ «ЛВР-
КОНДИТЕР» 

представникам
и ГУ ДПС у 
Київській 
області та  ТОВ 
«ЛВР 
КОНДИТЕР», 
шляхом 
подання 
підприємством 
якісних 
Пояснень та 
підтверджуючи
х документів, з 
урахуванням 
наданих 
рекомендацій 
податківцями 
під час 
проведення 
Робочої 
зустрічі. 

27.  16.09
.2022 

 ФДМУ та ВГО АППУ Рустем Умєров 
Г.Катамадзе 

Обговорили  
багаторічну підтримку 
ініціатив Фонду, 
зокрема, у 
законодавчій площині. 

  



28.  16.09
.2022 

Робоча група з 
розроблення проєкту 
європейського 
Податкового Кодексу 
України 

В.Унинець-
Ходаківська 

Обговорили основні 
аспекти та цілі 
розробки 
національного 
Податкового Кодексу, 
імплементованого до 
європейських 
стандартів. 

Визначили 
потребу у 
розробленні 
проєкту нового 
Податкового 
кодексу 
України чи 
внесенні змін 
до чинного. 

 

29.  16.09
.2022 

ВГО АППУ та  ГУ ДПС 
у Волинській області  

Л.Герасименко 
С.Лисеюк 

Обговорення питання 
«віднесення платника 
податку ТОВ «ТРАНС 
ГАРАНТ» до категорії 
«ризикових» та, як 
наслідок,  блокування  
підприємству 
податкових 
накладних/розрахунків 
коригування. 

Генеральним 
директором 
ВГО АППУ 
зазначено про 
надію щодо  
усунення в 
подальшій 
роботі 
непорозумінь 
між 
представникам
и ГУ ДПС у 
Волинській 
області та  ТОВ 
«ТРАНС 
ГАРАНТ», 
шляхом 

 



подання 
підприємством 
якісних 
Пояснень та 
підтверджуючи
х документів, з 
урахуванням 
наданих 
рекомендацій 
податківцями 
під час 
проведення 
Робочої 
зустрічі. 

30.  20.09
.2022 

ВГО АППУ, Міські 
голови та представники 
міськрад Бучі, Ірпеня, 
Фастова та Харкова та  
архітектор, підприємець 
і науковць з MIT 
професор Кент Ларсон. 

Г. Катамадзе Друга зустріч, з 
запланованого циклу з 
науковцями з MIT. 
Професійними 
знаннями у  питанні  
розробки процесу 
створення 
післявоєнних міст в 
Україні поділився 
архітектор, 
підприємець і 
науковець, наразі 

Професор 
Ларсон 
запропонував 
членам 
конференції 
продовжити 
обговорення 
співпраці на 
наступному 
заході 27 
жовтня на 
Міському 

 



директор науково-
дослідницької групи 
City Science в медіа-
лабораторії MIT – 
професор Кент Ларсон. 

науковому 
саміті у Media 
Lab що також 
відбудеться 
онлайн. 

23.09.2022 ВГО 
АППУ 
направлено 
Звернення до 
професора 
Кента Ларсона 
з проханням 
посприяти 
створенню 
співпраці між 
Фастівською 
міською 
територіально
ю громадою та 
Массачусетськ
им 
технологічним 
інститутом у 
питаннях 
комплексного 
навчання та 



обміну 
досвідом 
команди 
Фастівської 
міської 
територіальної 
громади з 
можливістю 
практичної 
реалізації 
набутих знань 
та демонстрації 
позитивних 
результатів 
іншим 
громадам 
України. 

31.  29.09
.2022 

Українська Рада Бізнесу 
(УРБ) та Національною 
бізнес-асоціацією, за 
підтримки CIPE-Ukraine. 
Координатор проєкту – 
Асоціація платників 
податків України. 

О. Гетман 
Г.Катамадзе 

Тема Конференції: 
«Національні 
пріоритети малого та 
середнього бізнесу, 
ТОП-10 на 2023 рік». 
Обговорювались 
проблемні питання, які 
на сьогодні 
ускладнюють роботу 

Учасники 
заходу мають 
змогу надати 
свої проблемні 
питання та 
пропозиції для 
їх вирішення до 
проведення 
підсумкового 

 



бізнес-середовища. Форуму 
регіональних 
зустрічей 
«Діалог 
громадянськог
о суспільства, 
бізнесу та 
влади», який 
відбудеться   21 
жовтня цього 
року в місті 
Києві. 

32.  13.10
.2022 

ВГО АППУ та ГУ ДПС у 
Житомирській області  

Л.Герасименко  
С. Красиленко 

Обговорено питання 
«віднесення платника 
податку – члена 
Асоціації ТОВ 
«БАРАНІВКА-АГРО»  
до категорії 
«ризикових» та як 
наслідок  блокування  
підприємству 
податкових 
накладних/розрахунків 
коригування. 

Домовились 
про  усунення в 
подальшій 
роботі 
непорозумінь 
між 
представникам
и ГУ ДПС у 
Житомирській 
області та ТОВ 
«БАРАНІВКА-
АГРО» шляхом 
подання 
підприємством 

 



якісних 
Пояснень та 
підтверджуючи
х документів, з 
урахуванням 
наданих 
рекомендацій 
податківцями 
під час 
проведення 
Робочої 
зустрічі. 

33.  14.10
.2022 

Он-лайн конференція 
«Американська візія 
Української Економічної 
кон’юнктури» 

Г.Катамадзе Дискусія 
представників 
українського бізнесу, 
неурядових 
профільних 
організацій, науковців, 
експертів з економіки 
та фінансів з Саймоном 
Джонсоном — 
професором 
підприємництва 
Школи менеджменту 
MIT Sloan. 

В подальшому 
зазначений 
формат заходів, 
започаткований 
Президентом 
АППУ, ставить 
на меті охопити 
питання 
державного 
управління, 
втілення в 
життя сучасних 
технологій, 
економічної 

 



безпеки та 
фінансової 
стабільності, 
місцевого 
самоврядуванн
я та зовнішньої 
політики, 
післявоєнної 
системи 
безпеки, 
майбутнього 
Європейського 
Союзу та 
багато інших 
питань 

34.  19.10
.2022 

ВГА АППУ та ГУ ДПС у 
Волинській області 

Л.Герасименко  
О.Бегаль 
 

Обговорення питання 
«віднесення платника 
податку ТОВ «ТРАНС-  
ГАРАНТ»  
підприємства 
реального сектору 
економіки до категорії 
«ризикових» та як 
наслідок  блокування  
підприємству 
податкових 

Погодили 
ретельний 
розгляд 
Комісією з 
питань 
зупинення 
реєстрації 
податкової 
накладної/розр
ахунку 

 
 



накладних/розрахунків 
коригування 

коригування  

в Єдиному 
реєстрі 
податкових 
накладних                    
ТОВ «ТРАНС-
ГАРАНТ» та 
вивчення 
первинних, 
підтверджуючи
х документів, 
отримання 
відповіді від 
органів митної 
служби та 
прийняття 
рішення в 
рамках чинного 
законодавства. 

35.  21.10
.2022 

Національна бізнес-
коаліція у партнерстві з 
Українською Радою 
Бізнесу, Центром 
міжнародного 
приватного 

Центр 
міжнародного 
приватного 
підприємництва 
(CIPE) 

Дискусія бізнес-
форуму «Діалог 
громадянського 
суспільства, бізнесу та 
влади: виклики 
воєнного часу». 

Визначили 
основні 
питання: 
фіналізація  
Плану 
«Відновлення 

 



підприємництва (CIPE) країни після 
війни» вже в 
листопаді цього 
року; 
реформування 
БЕБУ та ін. 

36.  26.10
.2022 

ВГО АППУ та ГУ ДПС у  
місті Києві 

Л.Герасименко  
О.Панченко 

Обговорення питання 
«віднесення платника 
податку ТОВ 
«ПЕТРУС-АЛКО»   

Погодили 
ретельний 
розгляд 
Комісією з 
питань 
зупинення 
реєстрації 
податкової 
накладної/розр
ахунку 
коригування  

в Єдиному 
реєстрі 
податкових 
накладних    
ТОВ 
«ПЕТРУС-
АЛКО», 
вивчення 

 



первинних, 
підтверджуючи
х документів, 
отримання 
відповіді від 
органів митної 
служби та 
прийняття 
рішення в 
рамках чинного 
законодавства 

37.  28.10
.2022 

Міністерство соціальної 
політики України та 
Пенсійного фонду 
України 

Д. Марчак. Прийняття 06 вересня 
цього року за основу 
проєкту Закону за № 
6120 «Про внесення 
змін до Податкового 
кодексу України щодо 
подання єдиної 
звітності з єдиного 
внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування і податку 
на доходи фізичних 
осіб». 

Узгодження 
проведення  
чергової 
зустрічі щодо 
запровадження 
спрощеної 
звітності 30 
жовтня цього 
року 

 

38.  02.11 ВГО АППУ та А.Костін Обговорення питання Надані  



.2022 Генеральний прокурор з 
Радою бізнес-
омбудсмена  

Г.Катамадзе 
 

захисту інвестицій в 
умовах воєнного стану, 
а також нових підходів 
у роботі та подальших 
перспектив. 

пропозиції 
щодо 
актуальних 
питань 
сьогодення, їх 
впровадження в 
період 
воєнного часу 
та після його 
закінчення. 

39.  04.11
.2022 

ДПС України Департамент 
управління 
ризиками ДПС 
України 

Обговорення змін 
питань зупинення 
реєстрації податкових 
накладних. 

Людмила 
Герасименко 
озвучила деякі 
пропозиції/заув
аження, які 
попросила 
начальника 
управління 
Департаменту 
управління 
ризиками 
Державної 
податкової 
служби 
України 
Олександра 

 



Осаволюка 
донести до 
керівництва 
Департаменту 

40.  07.11
.2022 

Голова Комітету ВРУ з 
питань фінансів, 
податкової та митної 
політики, МФУ та ДПС 
України . 

Д.Гетманцев 
 

Обговорення питань 
блокування 
податкових накладних. 

Представники 
Комітету ВРУ, 
Мінфіну 
України, ДПС 
України  
прийняли до 
уваги факти, по 
яких були 
озвучені 
зауваження та 
пропозиції та 
пообіцяли 
обов’язково 
розібратися в 
ситуації та 
обговорити їх 
на робочій 
групі 
Міністерства 
фінансів 
України.  

 



41.  15.11
.2022 

Засідання Генеральної 
асамблеї Європейської 
Асоціації платників 
податків. 

Майкл Єгер Затвердження порядку 
денного, звіту ради та 
аудиторів, 
затвердження актів 
правління, розгляд 
питань з повернення 
коштів національним 
організаціям 
Словаччини та Польщі, 
Співпраця/Нетворкінг: 
приєднання до нової 
робочої групи 
Фіскальної, фінансової 
та монетарної політики 
SME Connect — SME 
Connect. 

Зустріч 
завершилася 
семінаром 
Харальда 
Паста, 
керівника 
відділу торгівлі 
та 
оподаткування 
EuroCommerce 
– ПДВ в епоху 
цифрових 
технологій (у 
«Економіці, яка 
працює для 
людей»). 

 

42.  15.11
.2022 

Робоча зустріч 
представників Комітету 
ВРУ з питань фінансів, 
податкової та митної 
політики з 
представниками бізнесу 
та представниками ДПС 
служби України 

Я.Железняк Обговорення 
Законопроєкту «Про 
використання 
рахунків-фактур в 
операціях з виконання 
робіт/надання послуг» 
від 13.10.2022 року за 
№ 8125 

Досягнуто 
домовленості 
бізнесу надати 
свої 
зауваження та 
пропозиції 
щодо внесення 
змін до діючого 
законодавства, 
в частині 

 



оформлення 
первинних 
документів для 
підтвердження 
реальності 
здійснення 
господарської 
операції до 
проведення 
наступної 
зустрічі щодо 
обговорення 
даного 
Законопроєкту. 

43.  17.11
.2022 

 Он-лайн Вебінар   ДПС України, 
Рада бізнес-
омбудсмена 

Причини зупинки 
реєстрації податкових 
накладних в ЄРПН  та 
як цьому запобігти, 
основні питання, на які 
необхідно звернути 
увагу платникам при 
подачі письмових 
пояснень та документів 
по зупинених 
податкових накладних. 

Обговорили  
основні аспекти 
системного 
відпрацювання   
скарг платників 
податків, 
пов’язаних з 
невиконанням 
судових 
рішень, 
блокуванням 
реєстрації 

 



податкових 
накладних в 
ЄРПН, та 
можливість 
платниками 
податків в 
повній мірі 
використовуват
и 
комунікативні 
податкові 
платформи  та 
«гарячі лінії» 
як 
Регіональних 
управлінь, так і 
безпосередньо 
ДПС України. 

44.  22.11
.2022 

Зустріч Робочої групи з 
питань зупинення 
реєстрації ПН/РК в 
ЄРПН, під час якої було 
продовжено обговорення 
проєкту змін до 
Постанови КМУ за 
№1165. 

Міністерство 
Фінансів 
України 

Зміни до Постанови 
КМУ № 1165 «Про 
затвердження порядків 
з питань зупинення 
реєстрації податкової 
накладної/розрахунку 
коригування в 
Єдиному реєстрі 

Представник 
АППУ Леся 
Кашпур 
озвучила 
надані 
Генеральним 
директором 
ВГО АППУ -

 



податкових 
накладних» та  
ситуація, яка склалась 
на цей час із 
«аномальною» 
кількістю  блокування 
податкових накладних. 

Людмилою 
Герасименко  
пропозиції, які 
попередньо 
були винесені 
нею на он-лайн 
робочу зустріч 
з Данилом 
Гетманцевим 
07  листопада 
цього року та 
які отримали 
від Голови 
комітету ВРУ 
підтримку 
щодо 
вирішення 
проблеми 
віднесення 
платника 
податків до 
категорії 
ризикових 
«заднім 
числом». 

 Також Леся 



Кашпур 
озвучила 
питання  
можливості 
повторної 
подачі 
повідомлення з 
поясненням та  
необхідний 
пакет копій 
підтверджуючи
х документів до 
Комісій 
регіонального 
рівня. 

45.  25.11
.2022 

Робоча зустріч з 
Головою партії «Слуга 
народу» Оленою Шуляк 
та Головою Комітету 
ВРУ Данилом 
Гетманцевим 

О. Шуляк Блокування 
податкових накладних 

Людмила 
Герасименко 
зазначила 
проблематику 
щодо 
неправомірног
о віднесення 
платників 
податків  до 
категорії 
ризикових 

 



«заднім 
числом» та 
вкотре 
звернулася до 
Заступника 
Міністра 
фінансів 
України – 
Світлани 
Воробей з 
питанням, яке 
потребує 
вирішення 
також 
внесенням змін 
до Порядку, 
затвердженого 
Постановою 
КМУ № 1165, 
дати 
можливість 
платнику 
податків в разі 
блокування 
ПН/РК 
подавати двічі 



Пояснення та 
первинні, 
підтверджуючі 
документи на 
розгляд Комісії 
регіонального 
рівня, при 
умові, що 
податкова чітко 
зазначить в 
рішенні про 
відмову чіткий 
перелік 
документів, які 
необхідно 
повторно 
надати 
платнику до 
Комісії  
регіонального 
рівня для 
прийняття 
рішення про 
реєстрації такої 
ПН/РК. 

Голова 



Комітету ВРУ 
— Д.Гетманцев 
та Заступник 
Міністра 
фінансів 
України- 
Світлан  
Воробей 
підтримали 
пропозицію 
Людмили 
Герасименко   

46.  28.11
.2022 

Засідання Комітету 
ВРУ з питань організації 
державної влади, 
місцевого 
самоврядування, 
регіонального розвитку 
та містобудування 

А.Клочко Проект Закону про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
реформування сфери 
містобудівної 
діяльності (реєстр. 
№5655, 
із зауваженнями 
Головного юридичного 
управління Апарату 
Верховної Ради 
України). 

  

47.  09.12 Зустріч українського Центр Події в Україні та  Члени  



.2022 бізнесу з Майклом 
Макфолом – 
Надзвичайним і 
Повноважним Послом 
США, американським 
дипломатом, 
співголовою 
Міжнародної робочої 
групи з питань санкцій 
проти рф. 

міжнародного 
приватного 
підприємництва 
СІРЕ. 

питання 
 санкцій проти країни-
агресора 

Української 
Ради Бізнесу, 
представники 
компаній, 
експерти 
проінформувал
и дипломата 
про потреби у 
забезпеченні 
стійкості 
української 
енергетики і 
надали 
пропозиції 
щодо 
посилення 
санкцій проти 
країни-
агресора. 

48.  15.12
.2022 

ІІІ Міжнародний форум 
«Економічна безпека 
держави та бізнесу: нова 
філософія партнерства»  

ВГО АППУ; 
Західноукраїнсь
кий 
національний 
університет; 
Академія 

Економічна безпека 
держави та бізнесу: 
нова філософія 
партнерства 

Напрацювання 
та обмін 
науковою 
інформацією, 
визначення  век
тору розвитку 
бізнесу та 

уУчасники 
мали змогу 
обмінятися 
ідеями щодо 
удосконаленн
я механізмів 
роботи 



фінансового 
моніторингу; 
ДННУ 
«Академія 
фінансового 
управління». 
 

влади.  фінансової  
безпеки 
країни. 

49.  21.12
.2022 

Конференція 
«Модернізація 
спрощеної системи 
оподаткування” за 
участю Голови партії 
«Слуга Народу» — 
Олени Шуляк, Голови 
ТСК Верховної Ради з 
питань розслідування 
можливих фактів 
порушень законодавства 
посадовими особами 
Бюро економічної 
безпеки (БЕБ) народного 
депутата ВРУ Ярослава 
Железняка   

 Українська рада 
бізнесу, та 
«Національна 
бізнес-коаліція» 
Г.Катамадзе 

 Спрощена система 
оподаткуання 

Обговорено 
потребу в 
модернізації 
спрощеної 
системи 
України, 
покращення 
умов роботи 
малого та 
мікробізнесу в 
Україні 

 УчаснУчасники 
зустрічі мали 
змогу висловити 
та обмінятися 
своїми думками 
та ідеями щодо 
модернізації 
спрощеної 
системи 
оподаткування.  

 



Звіт 

про підготовлені фахівцями Генеральної дирекції ВГО АППУ та 
направлені членам Асоціації  роз’яснення податкового, іншого 

законодавства та різні інформаційні матеріали, необхідні для обізнаності 
бухгалтерів, а також партнерам Асоціації 

 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведення  

Теми інформаційних 
матеріалів,  
підготовлених  та 
направлених членам 
Асоціації 

Підтвердження 
виконання 

Виконавець 

СІЧЕНЬ 
1 10.01.2022 Зміни податкового 

законодавства, що 
набрали чинності з 1 
січня 2022 року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

2 17.01.2022 Важливі цифри 2022 
року, які необхідно 
знати бухгалтерам!!! 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

3 20.01.2022 Застосування 
РРО/ПРРО: 
запитання-відповіді 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

4 25.01.2022 Новації податкового 
законодавства 
(методичка) 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

ЛЮТИЙ 
5 09.02.2022 Нововведення Закону 

України від 30 
листопада 2021 року 
№ 1914-ІХ «Про 
внесення змін до 
Податкового кодексу 
України та деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
збалансованості 
бюджетних 
надходжень»  

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 



6 14.02.2022 Нагадаємо про 
терміни подання 
фінзвітності за 2021 
рік 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

 

7 17.02.2022 До уваги платників 
податку на додану 
вартість! Нова форма 
ПН 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

8 22.02.2022  Анкета-опитування 
щодо актуальних  тем 
освітньо-
просвітницьких 
заходів з питань 
оподаткування 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

9 28.02.2022 Про деякі аспекти, що 
врегульовуватимуть 
фінансово-майнові 
відносини між 
державою і 
платниками податків 
на найближчий час 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

10 28.02.2022  Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій . 

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

БЕРЕЗЕНЬ 
11 01.03.2022 Про надання  

пропозицій до 
законодавства  щодо 
врегулювання їх  на 
державному рівні 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

12 01.03.2022 Звернення 
Генерального 
директора АППУ до 
міжнародних колег 

Надіслано на 
електронні адреси 
світової та 
європейської 
асоціацій платників 
податків 

Алханішвілі 

13 01.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій . 

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

14 02.03.2022 Останні новини від 
ДПС – зупинено 
перевірки, Уряд ввів 

Надіслано на 
електронні адреси 

Беспалова 



безумовну реєстрацію 
окремих ПН та РК до 
кінця воєнного стану 

членів Асоціації та 
ТВ 

15 02.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій .  

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі  

14 02.03.2022  Звернення Президента 
АППУ до 
європейської 
спільноти щодо 
припинення агресії 
проти України  

Надіслано на 
електронні адреси  

Алханішвілі 

15 03.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій .  

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

16 03.03.2022 Звернення Президента 
АППУ до Всесвітньої 
Асоціації 
платників,Асоціації 
платників податків 
Європи та 
Європейського 
економічного сенату 
щодо підтримання 
вимоги  закрити небо 
над Україною. 

Надіслано на 
електронні адреси 
представників  
Всесвітньої 
Асоціації 
платників,Асоціації 
платників податків 
Європи та 
Європейського 
економічного 
сенату  

Алханішвілі 

17 04.03.2022 Щодо особливостей 
оподаткування та 
подання звітності у 
період дії воєнного 
стану. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

18 04.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій .  

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

19 04.03.2022 Оподаткування в 
період воєнного стану 
(огляд Законопроєктів 
№ 7121 та №7125) 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

20 04.03.2022 Звернення Президента 
АППУ до 
міжнародних 

Надіслано на 
електронні адреси 

Алханішвілі 



партнерів  щодо 
підтримки вимоги 
закрити небо над 
Україною. 

міжнародних 
партнерів АППУ 

21 04.03.2022 Інформативний лист 
Президента АППУ до 
міжнародних колег 
щодо рівня підтримки 
та застосування 
санкцій на різних 
рівнях суспільства з 
боку західних країн до 
представників росії   

Надіслано на 
електронні адреси  

Алханішвілі 

22 05.03.2022 Роз’яснення ДПС 
України Щодо строків 
подання скарги 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

23 
 

05.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій . 

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

25 05.03.2022 Звернення Президента 
АППУ до 
міжнародних 
партнерів  щодо 
підтримки вимоги 
закрити небо над 
Україною. 

Надіслано на 
електронні адреси  

Алханішвілі 

26 06.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій . 

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

27 06.03.2022 Звернення Президента 
АППУ до 
міжнародних 
партнерів  щодо 
підтримки вимоги 
закрити небо над 
Україною. 

Надіслано на 
електронні адреси  

Алханішвілі 

28 07.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій 

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 



29 08.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан  
бойових дій 

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 
 

Алханішвілі 

30 
 

09.03.2022 Роз’яснення щодо 
отримання державної 
допомоги -  6500 
гривень 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

31 09.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

32 09.03.2022 Перелік контактів 
«гарячої лінії» органів 
ДПС 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

33 09.03.2022 Подяка 
Європейському 
економічному сенату.  

Надіслано на 
електронні  

Алханішвілі 

34 10.03.2022 Закони про 
особливості подання 
звітності та про 
податкові пільги під 
час воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

35 10.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

36 10.03.2022 Звернення Президента 
АППУ до 
міжнародних 
партнерів 

Надіслано на 
електронні адреси  

Алханішвілі 

37 11.03.2022 Пакет рішень Уряду 
для підтримки 
українського бізнесу в 
умовах війни з РФ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

38 12.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

39 13.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 

Алхінашвілі 



міжнародних 
партнерів АППУ 

40 14.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алхаінашвілі 

41. 15.03.2022 Податки на період 
воєнного стану 
 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

42 16.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі  

43 17.03.2022 Про тимчасове 
призупинення  
надання ДПС України 
та її територіальних 
органів тимчасово 
відповідей на 
звернення 
підприємств, установ 
та організацій, 
звернення громадян, 
звернення платників 
податків про надання 
індивідуальних 
податкових 
консультацій тощо,  

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

44 17.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

45 18.03.2022 Особливості 
оподаткування в 
умовах воєнного стану 
 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

46 18.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

47 20.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 

Алханішвілі 



міжнародних 
партнерів АППУ 

48 21.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

49 21.03.2022  Звернення Президента 
АППУ до ЕАПП щодо 
надання допомоги для 
військових України  

Надіслано на 
електронну адресу 
Генерального 
секретаря ЕАПП 

Алханішвілі 

50 22.03.2022 Матеріальна 
підтримка працівників 
у період воєнного 
стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

51 23.03.2022 Запрацювали нові 
правила 
оподаткування під час 
воєнного стану. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

52 23.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

53 23.03.2022 Запрошення на ЗУМ-
Конференцію 
24.03.2022 партнера 
АППУ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

55 24.03.2022 Застосування 
платниками податків 
ставки ПДВ у розмірі 
7% 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

56 25.03.2022 Важлива інформація 
щодо дії Сертифікатів 
користувачів КНЕДП 
ІДД ДПС 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

57 25.03.2022 Матеріали 
Конференції 
24.03.2022 «Нюанси 
податкової реформи та 
інших законодавчих 
змін під час воєнного  
стану» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

58 26.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 

Алханішвілі 



міжнародних 
партнерів АППУ 

59 28.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

60 28.03.2022 З оборотом до 10 млрд. 
грн. є можливість 
застосування єдиного 
податку 3-ї групи за 
ставкою 2% 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

61 28.03.2022 Мобілізований 
працівник: усе від а до 
я 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

62 29.03.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

63 30.03.2022 Повна Презентация 
Нових та оновлених 
правил оподаткування 
підчас воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

КВІТЕНЬ 
64 01.04.2022 Зведенні дані МЗС 

України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

65 02.04.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

66 04.04.2022 Про організацію 
трудових відносин в 
умовах воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

67 04.04.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

68 06.04.2022 Окремі питання 
оподаткування в 
період воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 



69 08.04.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

70 08.04.2022 Важливі роз»яснення 
ДПС України щодо 
переходу на 
спрощенну систему 
оподаткування 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

71 11.04.2022 Зведенні дані МЗС 
України  про втрати 
ворога та стан   

Надіслано на 
електронні адреси 
міжнародних 
партнерів АППУ 

Алханішвілі 

72 18.04.2022 Особливості 
визначення 
податкових 
зобов’язань з ПДВ 
платниками, які 
застосовують касовий 
метод податкового 
обліку, при їх переході 
на спрощену систему 
оподаткування за 
ставкою 2 відс. Та 
поверненні зі 
спрощеної системи 
оподаткування на 
загальну 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

73 19.04.2022 Особливості 
оподаткування 
податком на прибуток 
підприємств в умовах 
воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

74 20.04.2022 Нові повноваження 
податківців та що 
робити, якщо 
загублена первинка: 
аналіз Закону          № 
2173 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

75 21.04.2022 ВГО «Асоціація 
платників податків 
України» надсилає 
інформацію від ДПСУ 
Щодо декларування 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 



акцизного податку за 
березень 2022 року 

76 21.04.2022 Пакет змін до 
податкового та 
митного 
законодавства 
21 квітня, 18:27 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

77 22.04.2022 Нові та оновлені 
правила 
оподаткування під час 
воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Беспалова 

78 22.04.2022 Питання 
відшкодування 
збитків завданих 
внаслідок збройної 
агресії рф 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

79 24.04.2022 Надання відпусток в 
умовах воєнного 
стану: роз’яснення 
Держпраці 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

80 25.04.2022 Роз’яснення: Оренда 
землі у воєнний час: 
законодавче 
врегулювання 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ  

Кашпур 

81 27.04.2022 Роз’яснення ДПС 
України:Векселедавця
м з акцизного податку! 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

82 27.04.2022 Про надання 
пропозицій до  
Законопроекту від 
24.04.2022 року за № 
7311 «Про внесення 
змін до Податкового 
кодексу та інших 
законів щодо окремих 
податків і зборів у 
період воєнного, 
надзвичайного стану» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

ТРАВЕНЬ 
83 06.05.2022  Про особливості 

оподаткування 
юридичних осіб – 
платників єдиного 
податку 3-ї групи зі 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова  



ставкою 2% під час 
воєнного стану 

84 09.05.2022 До уваги платників 
податків, які обрали 
спрощену систему з 
особливостями 
оподаткування на 
період дії воєнного, 
надзвичайного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова  

85 09.05.2022 Коли звітувати за 
оновленою формою 
декларації з плати за 
землю 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова  

86 10.05.2022 Короткий огляд змін в 
законодавстві після 24 
лютого 2022 року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Кашпур 

87 12.05.2022 До уваги платників 
податків, які обрали 
спрощену систему з 
особливостями 
оподаткування на 
період дії воєнного, 
надзвичайного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова  

88 13.05.2022 Роз»яснення ДПС 
України – Особливості 
застосування 
спрощеної системи 
оподаткування: 
питання-відповіді 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

89 19.05.2022 Роз»яснення 
Генштабу ЗСУ 
стосовно Переліку 
територій на яких 
велися/ведуться 
бойові дії… 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

90 20.05.2022 Роз’яснення: В яких 
випадках 
роботодавець 
звільняється від 
відповідальності за 
невиплату заробітної 
плати? 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 



91 20.05.2022  Роз»яснення : 
Оформлення 
відпустки за власний 
рахунок 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

92 23.05.2022 ВГО АППУ інформує: 
вебінар ДПС України 
щодо особливостей в 
оподаткуванні в 
умовах дії воєнного 
стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

93 25.05.2022 Рекомендації для 
роботодавців та 
працівників під час 
воєнного стану: 
актуальні питання 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

94 26.05.2022 27 травня набуває 
чинності Закон щодо 
відновлення реєстрації 
податкових накладних 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

95 27.05.2022 Верховна Рада 
України прийняла 
Закон щодо посилення 
захисту прав 
працівників 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

96 27.05.2022 Основні новації, 
передбачені Законом 
України від 12.05.2022 
року № 2260-IX. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

97 30.05.2022 ВГО АППУ 
ІНФОРМУЄ: Вебінар 
ДПС України 
«Податки на війні: які 
основні зміни 
відбулися у роботі 
податківців» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

98 31.05.2022 Роз’яснення 
«Працівник проти 
поновлення дії 
трудового договору 
після припинення: як 
бути?» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

ЧЕРВЕНЬ 



99 01.06.2022 ВГО АППУ інформує: 
Безкоштовний вебінар 
на тему « Форс-мажор 
у воєнний час» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

100 02.06.2022 Особливості 
виконання договірних 
зобов’язань під час 
воєнного стану за 
відсутності в договорі 
положень про форс-
мажор 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Кашпур 

101 06.06.2022 ВГО АППУ інформує: 
вебінар ДПС України 
«Контроль за 
міжнародним 
оподаткуванням: що 
змінилось?» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

102 06.06.2022 Роз’яснення: форс-
мажор під час 
воєнного стану: як 
використати цей 
інструмент? 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

103 07.06.2022 ВГО АПП інформує : 
Семінар на тему: 
«Правове 
регулювання релокації 
бізнесу в умовах 
воєнного стану» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

104 08.06.2022 Роз’яснення «Про 
організацію трудових 
відносин в умовах 
воєнного стану» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

105 10.06.2022 ВГО АППУ : УВАГА! 
Важливе роз»яснення 
ДПС України 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

106 10.06.2022 Роз’яснення МФУ 
щодо застосування 
штрафних санкцій за 
несвоєчасну 
реєстрацію ПН/РК 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

107 13.06.2022 УВАГА! Вебінар ДПС 
України 14.06.2022 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації   

Беспалова 



108 16.06.2022 Питання дня: Порядок 
подання податкової 
декларації з податку 
на прибуток 
підприємств 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації   

Беспалова 

109 17.06.2022 Перевірка банками 
сплати ЄСВ при 
виплаті зарплати під 
час війни 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  та 
ТВ 

Беспалова 

110 20.06.2022 Увага !! 21.06.2022р. 
Вебінар «ПДВ і 
війна» 
 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  та 
ТВ 

Кашпур 

111 21.06.2022 Відеозапис та 
матеріали вебінару з 
найактуальніших 
питань пдв з 
особливостями 
воєнного стану 
 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  та 
ТВ 

Кашпур 

112 23.06.2022 Роз'яснення партнерів: 
Особливості подання 
податкової звітності, 
сплати податкових 
зобов’язань та 
формування 
податкового кредиту з 
ПДВ за лютий – 
травень 2022 р. 
 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  та 
ТВ 

Кашпур 

113 27.06.2022 Вебінар ДПС України 
28 червня 2022 року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

114 29.06.2022 Роз’яснення: оновлено 
Перелік товарів 
критичного імпорту 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

ЛИПЕНЬ 
115 01.07.2022 Роз’яснення стосовно 

Електронних трудових 
книжок, в зв’язку зі 
зміною ПФУ Порядку 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 



та черговості надання 
відомостей 

116 01.07.2022 Внесені зміни до 
Порядку ведення 
обліку податків, зборів 
та інших платежів, 
ЄСВ, внесених на 
єдиний рахунок 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

117 04.07.2022 Затверджено Порядки 
встановлення 
відповідності умов 
контрольованої 
операції щодо 
сировинних товарів 
принципу «витягнутої 
руки» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

118 05.07.2022 Податок на нерухоме 
майно під час 
воєнного стану. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

119 06.07.2022 ВГО АППУ: 
Інформаційний лист 
ДПС України 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

120 07.07.2022 Ключові зміни в 
земельних відносинах 
під час воєнного стану 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

121 08.07.2022 “На підставі яких 
документів за звітні 
періоди лютий – 
травень 2022 року 
формують податковий 
кредит платники 
податків, що 
використовують 
касовий метод обліку 
ПДВ?” 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

122 08.07.2022 Реєстрація на 
безкоштовний 
актуальний спільний 
Форум Генеральної 
дирекція ВГО 
«Асоціація платників 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 



податків України» 
спільно та 
Федерації 
професійних 
бухгалтерів та 
аудиторів України  
«На шляху до 
Перемоги та сталого 
розвитку» 

123 11.07.2022 Скасовано перелік 
критичного імпорту 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

124 12.07.2022 Змінено Інструкцію 
про порядок відкриття 
та закриття рахунків 
клієнтам — рішення 
НБУ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

125 14.07.2022 Роз»яснення щодо 
порядку застосування 
штрафних санкцій 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

126 18.07.2022 ВГО АППУ інформує 
про Ваших 
індивідуальних 
податкових 
координаторів в 
Західному МУ ДПС 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

127 20.07.2022 ВГО АППУ інформує: 
Вебінар 22.07.22. від 
наших партнерів 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

128 21.07.2022 ДПС інформує: 
самостійне 
виправлення 
платниками помилок 
до 25 липня звільняє 
від штрафів та пені. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

129 21.07.2022 Коментарі 
Мінекономіки до 
Закону України від 1 
липня 2022 р. № 2352-
іх «Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 



оптимізації трудових 
відносин». 

130 22.07.2022 Роз’’яснення ДПС 
України по сплаті 
податку на землю 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

131 22.07.2022 Відеозйомка Форуму 
IFRSForum Ukraine 
2022 «Податки 
Новації та 
застереження» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

132 25.07.2022 Перевірки Держпраці 
& воєнний стан 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

133 26.07.2022 Роз»яснення ДПС: 
Терміни розгляду 
комісією 
регіонального рівня 
пояснень та копій 
документів щодо 
податкових 
накладних/розрахункі
в коригування, 
реєстрацію яких в 
Єдиному реєстрі 
податкових накладних 
зупинено 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

134 27.07.2022 Про’єкти розділів 
плану заходів з 
післявоєнного 
відновлення та 
розвитку України. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

135  28.07.2022 Методичні 
рекомендації 
«Актуальне про 
основні зміни у 
податковому 
законодавстві» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

СЕРПЕНЬ 
136 03.08.2022 Зміни до Закону «Про 

бухгалтерський облік 
та фінансову звітність 
в Україні» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 



(законопроєкт № 
6244) 

137 05.08.2022 Щодо Переліку 
територій, на яких 
ведуться (велися) 
бойові дії або 
тимчасово окупованих 
збройними 
формуваннями 
Російської Федерації. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

138 08.08.2022 Про зміну адрес 
Комунікаційних 
платформ податкових 
органів в регіонах та у 
місті Києві: 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Кашпур 

139 17.08.2022 Роз’яснення ВГО 
АППУ щодо 
акціонерних товариств 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

140 18.08.2022 Безкоштовний вебінар 
від партнерів ВГО 
АППУ : Як 
зафіксувати воєнні 
збитки та отримати 
конмпенсацію? 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

141 18.08.2022 ДПС України 
Коментар до останніх 
змін до Державного 
реєстру РРО 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

142 19.08.2022 Роз’яснення ВГО 
АППУ: ДПС України 
Які показники 
діяльності (за період 
перебування на 
загальній системі 
оподаткування чи за 
півріччя 2022 року 
наростаючим 
підсумком) 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

143 22.08.2022 Відеозапис Форуму 
IFRSForum Ukraine-
2022 з актуальних 
питань 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

144 23.08.2022 З 16 серпня цього року 
– змінено форму 

Надіслано на 
електронні адреси 

Беспалова 



декларації з 
екологічного податку 

членів Асоціації та 
на ТВ 

145 23.08.2022 Безкоштовний вебінар 
з актуальних питань 
МСФЗ та ТЦУ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

146 25.08.2022 Новий порядок 
списання безнадійного 
податкового боргу 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

147 25.08.2022 Безкоштовний вебінар 
з актуальних питань 
МСФЗ та ТЦУ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

148 26.08.2022 30 серпня –останній 
день сплати податків 
за липень цього року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

149 30.08.2022 Трудові відносини у 
воєнний час» 
(інформаційна добірка 
Питання – Відповіді) 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

ВЕРЕСЕНЬ 
150 06.09.2022 Алгоритм дій при 

зупиненні реєстрації 
податкових 
накладних/розрахункі
в коригування в 
Єдиному реєстрі 
податкових накладних 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

151 07.09.2022 З 6 вересня – старт 
подання заяви до ДПС 
для підтвердження 
неможливості 
виконання обов’язків 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

152 09.09.2022 Відео – записи 
лекторів Вебінару з 
актуальних питань 
МСФЗ та ТЦУ, який 
відбувся 08 вересня 
цього року.   

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

153 12.09.2022 Презентації лекторів 
Веібнару 08 вересня 
2022 року та 

Надіслано на 
електронні адреси 

Беспалова 



методичні матеріали 
по МСФЗ та ТЦУ 

членів Асоціації та 
на ТВ 

154 14.09.2022 Щодо особливостей 
порядку 
підтвердження 
можливості чи 
неможливості 
виконання платником 
податків обов’язків 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Горячкін 

155 23.09.2022 Методично – 
інформаційні 
матеріали за темою 
Вебінару 
«Особливості 
оподаткування в 
період дії військового 
стану» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

156 26.09.2022 Важливі цифри для 
платників податків з 
01 жовтня цього року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

157 27.09.2022 Алгоритм заповнення 
звіту про 
контрольовані 
операції 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

158 28.09.2022 Податок на прибуток. 
Харківські податківці 
відповідають на 
запитання платників 
податків 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
на ТВ 

Беспалова 

159 28.09.2022 Роз’яснення: 
Правильно оформимо 
ТТН — уникнемо 
ризиків при 
податковій перевірці. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Алханішвілі 

160 30.09.2022 Таблиця даних 
платника із 
поясненнями: як 
подати, щоб не 
отримати відмову 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Алханішвілі 

161 30.09.2022 Чи можна формувати 
податковий кредит за 
первинними 
документами від 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Алханішвілі 



платника, що не може 
виконувати податкові 
обов’язки? 

162 06.10.2022 Уникнення ТОП – 10 
помилок при 
заповненні Звіту про 
контрольовані 
операції 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 

163 06.10.2022 Якщо основне місце 
обліку юрособи – це 
місце проживання 
керівника, необхідно 
подати повідомлення 
за ф. № 20-ОПП 
 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 

164 13.10.2022 Роз’яснення: З 10 
жовтня операції з 
об’єктами нерухомого 
майна, що збудують у 
майбутньому, 
оподатковуватимуть 
по новому 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

165 13.10.2022 Роз’яснення:Чи може 
платник ПДВ 
зареєструвати ПН/РК 
у святковий чи 
вихідний день 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

166 14.10.2022 Роз’яснення: ДО 
УВАГИ ПЛАТНИКІВ 
ПДВ!!! 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

167 14.10.2022 Роз’яснення: 
Cкоригували Порядок 
блокування 
податкових 
накладних: контроль 
посилюється 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

168 14.10.2022 Роз’яснення: КМУ 
вніс зміни до Порядку 
зупинення реєстрації 
ПН/РУ в ЄРПН 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

169 17.10.2022 ДПС інформує: 
Особливості 
оподаткування платою 
за землю 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Горячкін 



170 18.10.2022 Роз’яснення з ПДВ Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

171 19.10.2022 Відео-запис та 
Презентація лектора 
Вебінару 18.10.2022. 
та інформація про 
наступний Вебінар 
25.10.2022. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ 

Беспалова 

172 20.10.2022 Роз’яснення членам 
ВГО АППУ – 
платників ПДВ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

173 26.10.2022 Відео-запис та 
Презентації лекторів 
Вебінару «Трудові 
відносини в умовах 
воєнного стану» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

174 26.10.2022 Роз’яснення: Вплив 
змін в оподаткуванні, 
зумовлених дією 
воєнного стану, на 
договірні відносини 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

175 26.10.2022 Роз’яснення: Продаж 
об’єкта незавершеного 
будівництва: ДПС 
вказала на порядок 
формування ПДВ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 

176 27.10.2022 Роз’яснення: ДПС 
скасувала перелік 
ризикованих товарів, 
який 
використовувався при 
«блокуванні» 
податкових накладних 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 

177 27.10.2022 Роз’яснення: 
Оформлено митну 
декларацію на експорт 
товарів: на яку дату 
формують податкове 
зобов’язання з ПДВ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 

179 28.10.2022 Розмір посадового 
окладу працівника I 
тарифного розряду з 1 
жовтня 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 



ЛИСТОПАД 
180 03.11.2022 ВГО АППУ інформує: 

Вебінар «Програми 
підтримки бізнесу під 
час військових дій» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Горячкін 

181 04.11.2022 Ро'зяснення експерта 
"Податкова декларація 
з податку на прибуток 
підприємства" 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Алханішвілі 

182 04.11.2022 Увага!!!! рада бізнес-
омбусмена запрошує 
на онлайн-захід 
««Програми 
підтримки бізнесу під 
час військових дій» 

Надіслано на 
електронні адреси 
ТВ АППУ 

Алханішвілі 

183 08.11.2022 Матеріали та бліц-
опитування по 
Законопроєкту №8125  

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

184 09.11.2022 Інформаційний лист 
ДПС України № 
7/2022, в якому 
йдеться про 
особливості 
оподаткування 
податком на прибуток 
підприємств операцій 
з надання безоплатної 
допомоги, пов’язаної з 
потребою 
забезпечення оборони 
держави. 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

185 10.11.2022 Кабмін звільняє від 
сплати ПДВ і 
держмита ряд товарів 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Горячкін 

186 11.11.2022 Як відображається в 
декларації залишок 
від’ємного значення 
ПДВ, який 
зараховується до 
податкового кредиту 
наступного звітного 
періоду 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Горячкін 



187 14.11.2022 Платник ПДВ передає 
товар за договором 
позички - чи 
вважається це 
поставкою 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Горячкін 

188 15.11.2022 Роз"яснення 
податківців по 
операціях ЗЕД та платі 
за землю 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

189 16.11.2022 Новий порядок 
банківського 
контролю ЄСВ при 
виплаті зарплати 
набрав чинності   

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

190 16.11.2022 ВГО АППУ інформує: 
Вебінар ДПС України 
на тему «СМКОР: 
зупинення і реєстрація 
податкових 
накладних».   

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

191 18.11.2022 Відео-зйомка 
Вебінару ДПС 
України «СМКОР: 
зупинення і реєстрація 
податкових 
накладних» та анонс 
заходів АППУ 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

192 21.11.2022 ВГО АППУ Актуальні 
роз"яснення 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

193 22.11.2022 Нові бюджетні 
рахунки на 2023 рік 
відкриють до 1 січня 
2023 року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

194 22.11.2022 ВГО АППУ інформує: 
Вебінар ДПС України 
на тему «СМКОР: 
таблиці даних та 
ризиковість 
платників» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

195 23.11.2022 Роз'яснення порядку 
коригування 
податкового кредиту 
при поверненні товару 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 



196 25.11.2022 Роз'яснення: 
Постанова КМУ від 12 
жовтня 2022 року № 
1154 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

197 29.11.2022 Роз'яснення: Відсутня 
електрика та Інтернет: 
ДПС пояснила 
порядок використання 
РРО/ПРРО 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

198 29.11.2022 Відео-зйомка 
Вебінару 29 листопада 
2022 року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

199 30.11.2022 Роз'яснення:Які дії 
платника у разі 
прийняття рішення 
про неврахування 
таблиці даних 
платника податку? 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

200 30.11.2022 ВГО АППУ інформує: 
Спільний вебінар ДПС 
та Ради бізнес-
омбудсмена 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

ГРУДЕНЬ 
201 01.12.2022 Роз'яснення: Якою 

датою реєструється 
податкова 
накладна/розрахунок 
коригування до 
податкової накладної 
в ЄРПН 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

202 06.12.2022 Вебінар ДПС України 
та Ради бізнес-
омбудсмена про 
Таблицю даних 
платника 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

203 06.12.2022 Щодо переліку 
територій на яких 
ведуться (велися) 
бойові дії 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

204 07.12.2022 Неможливо виконати 
податкові обов’язки 
через війну: чи 
штрафує ДПС за 
неподання заяви 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 



205 08.12.2022 Роз'яснення: 
Податкова накладна 
на звільнені операції: 
ДПС перелічила 
правила заповнення 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації  

Беспалова 

206 12.12.2022 Відео-запис виступів 
лекторів на Вебінарі 
09 грудня 2022 року 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ АППУ 

Беспалова 

207 12.12.2022 Щодо Постанови 
КМУ № 1364 «Деякі 
питання формування 
переліку територій, на 
яких ведуться (велися) 
бойові дії або 
тимчасово окупованих 
Російською 
Федерацією» 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ АППУ 

Беспалова 

208 13.12.2022 За якою формою 
(формат, розмір) 
подаються письмові 
пояснення/скарги на 
рішення комісії та 
копії документів 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ АППУ 

Беспалова 

209 14.12.2022 Протягом якого часу 
платник податку має 
право на віднесення 
сум ПДВ до 
податкового кредиту 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

210 15.12.2022 Методичні 
інформаційні 
матеріали до Вебінарів 
29 листопада та 09 
грудня для 
використання в 
роботі! 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ АППУ 

Беспалова 

211 15.12.2022 Роз'яснення: Які дії 
платника якщо 
протягом 
операційного дня не 
отримано квитанції 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

212 16.12.2022 Роз'яснення: влада 
звільнила від податку 
на додану вартість та 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 



ввізного мита товари 
важливі для 
проходження цього 
опалювального 
сезону, генератори, 
акумулятори 

213 16.12.2022 Місячний 
Економічний 
Моніторинг України 
№215, грудень 2022 
року_ІЕД 

  Надіслано 
Директору 
Директорату з 
питань митної 
політики ВГО 
АППУ 

Беспалова 

214 20.12.2022 До уваги платників 
податку на додану 
вартість!!! 
актуальні 
питання/відповіді з 
пдв цього тижня 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

215 21.12.2022 Інформаційний лист 
ДПС України щодо 
провадження 
волонтерської 
діяльності 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

216 22.12.2022 Питання-відповіді 
щодо перенесення 
термінів формування 
податкового кредиту з 
ПДВ у період дії 
воєнного стану в 
Україні  

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

217 23.12.2022 Роз'яснення 
Пенсійного фонду 
України 

 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

218 27.12.2022 Податкові зміни 
– 2023: готуємося 
разом і вже 
зараз!Новорічного 
закону щодо змін до 
ПКУ для наповнення 
бюджету та його 
виконання у 2023 році 
не буде. Але є норми 
ПКУ, які починають 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 



діяти з 1 січня та ті, які 
навпаки втрачають 
чинність з цієї дати 

 
219 28.12.2022 ВГО АППУ інформує 

про внесені зміни до 
Порядку зупинення 
реєстрації ПН/РК в 
ЄРПН 

 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

220 28.12.2022 ВГО АППУ 
ІНФОРМУЄ: ВАШЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ВКЛЮЧЕНО В 
ПЛАН-ГРАФІК 
ДОКУМЕНТАЛЬНИ
Х ПЕРЕВІРОК 

 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

222 28.12.2022 Затверджено Єдиний 
перелік ТОТ та 
районів бойових дій 
від Мінреінтеграції 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації та 
ТВ АППУ 

Беспалова 

223 29.12.2022 Мінфін затвердив 
накази щодо змін до 
декларацій з місцевих 
податків 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

224 29.12.2022 Що потрібно зробити 
бухгалтеру наприкінці 
2022 - на початку 2023 
року? 

 

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

225 30.12.2022 Актуальні 
питання/відповіді з 
ПДВ цього тижня  

Надіслано на 
електронні адреси 
членів Асоціації 

Беспалова 

 



Звіт 
про освітньо-просвітницькі заходи, які  організовані та проведені Генеральною дирекцією Асоціацією в 2022 році 

Модератор – Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко 
 

№ 
п/
п 

Дата 
проведенн
я 

Назва  заходу Партнери -  лектори (назва 
організації) 

Кількість 
учасників 

Підтвердження вжитих заходів 

 СІЧЕНЬ 
1 31.01.2022 Вебінар: «Актуальні 

питання застосування 
МСФЗ платниками 
податків» 

1.Олена Дядюн - 
консультант з МСФЗ, 
сертифікований бухгалтер 
IFA, IPFM, члену ФПБАУ. 
2. Олена Харламова - 
Генеральний  Директор, 
Засновник Агентства з 
МСФЗ, сертифікований 
аудитор. 
3. Сергій Рогозний - 
консультант з МСФЗ, 
сертифікований аудитор, 
член Ради та керівник 
комітет з фінансів ФПБАУ 

60 https://youtu.be/NaALUDJ24NY 
https://youtu.be/G4plYhXv2gs 

  https://youtu.be/R586jqeKNB8 

ЛЮТИЙ 
2 17.02.2022 «Запровадження 

РРО/ПРРО з 01 січня 
2022 року». 

1.Плотник Наталія 
Анатоліївна, заступник 
Директора Департаменту-
начальник управління 
реєстрації та обліку 

35 https://youtu.be/i3g3iUwVJpI 
https://youtu.be/Pf91ZZxhRns 

 

https://youtu.be/NaALUDJ24NY
https://youtu.be/G4plYhXv2gs
https://youtu.be/R586jqeKNB8
https://youtu.be/i3g3iUwVJpI
https://youtu.be/Pf91ZZxhRns


платників податків 
Департаменту електронних 
сервісів; 
2.Добрянський Роман 
Михайлович, заступник 
начальника управління-
начальник відділу контролю 
за готівковими операціями 
управління фактичних 
перевірок Департаменту 
податкового аудиту 

3 22.02.2022 «Актуальні питання з 
податку на прибуток 
підприємств та ТЦУ» 

1.Олексій Задорожний - 
начальник управління 
вдосконалення методології з 
податку на прибуток 
підприємств Департаменту 
методології ДПС України 
 2.Лариса Врублевська -  
член Ради ВГО АППУ, 
аудитора, Керівника 
практики бухгалтерського і 
податкового обліку та 
трансфертного 
ціноутворення Юридичної 
Групи «EUCON» 

100  
https://youtu.be/wnxbzTQxs-g 
 
https://youtu.be/09eaZYOBUYI 

ЛИПЕНЬ 

4 14.07.2022 Спільний Форум 
Генеральної дирекції 

1.Сергій Поліщук – к.е.н. 
член Ради ФПБАУ, керівник 

49  
https://youtu.be/KFY4WTYJgKc 

https://youtu.be/wnxbzTQxs-g


ВГО «Асоціація 
платників податків 
України» спільно та 
Федерації 
професійних 
бухгалтерів та 
аудиторів України  
«На шляху до 
Перемоги та сталого 
розвитку» 

клубу ФПБАУ «Pro – облік», 
керівник компанії «Наша 
бухгалтерія», аудитор; 
2. Юлія Дроговоз, керівник 
ТОВ «Аудиторська фірма 
«Фінансовий клуб»; 
3. Ольга Богданова, партнер 
компанії Crowe Erfolg 
Ukraine та Crowe A&A 
Ukraine з темами 

ВЕРЕСЕНЬ 

5 08.09.2022 Вебінар з актуальних 
питань МСФЗ та ТЦУ 

Олена Дядюн — PhD, 
головний бухгалтер ТОВ 
«МІК «СТАРТ», 
консультант з МСФЗ, 
сертифікований бухгалтер 
IFA, IPFM, член ФПБАУ; 
 
Сергій Рогозний — директор 
ТОВ «МІК «СТАРТ», 
консультант з МСФЗ, 
сертифікований аудитор, 
член Ради та керівник 
комітету з фінансів ФПБАУ; 
 
Лариса Врублевська — член 
Ради ВГО АППУ, Керівник 
практики бухгалтерського і 

60  
  https://youtu.be/cehcqtuH_74 
 
  https://youtu.be/ByiwRlJSfyQ 
 
 https://youtu.be/bC-WMnRqC1E 

https://youtu.be/cehcqtuH_74
https://youtu.be/ByiwRlJSfyQ


податкового обліку та 
трансфертного 
ціноутворення Юридичної 
Групи «EUCON». 

6 22.09.2022 Спільний онлайн 
вебінар ДПС та 
АППУ : 
«Особливості 
оподаткування в 
період дії воєнного 
стану 

Олександр Осаволюк – 
начальник управління 
Департаменту управління 
ризиками  ДПС України; 
Світлана Тимощук - 
заступник начальника 
управління – начальник  
відділу розгляду звернень 
управління вдосконалення 
методології податку на 
прибуток підприємств 
Департаменту методології 
ДПС України; 
Алла Кононова - заступник 
начальника управління, 
начальник відділу  розгляду 
звернень з ПДВ управління 
вдосконалення непрямого 
оподаткування 
Департаменту методології  
ДПС України ; 
Тетяна Гречана - директор 
Департаменту 

130 https://youtu.be/AK2zhTgi0LU; 
https://youtu.be/IBNk997PtKs; 
https://youtu.be/kxFi-6JPoCQ; 
https://youtu.be/DyBYrKp0n4Q; 
https://youtu.be/N96f1HXasmw; 
https://youtu.be/3lZGb0VvO7c 

https://youtu.be/AK2zhTgi0LU
https://youtu.be/IBNk997PtKs
https://youtu.be/kxFi-6JPoCQ
https://youtu.be/DyBYrKp0n4Q
https://youtu.be/N96f1HXasmw


оподаткування юридичних 
осіб            ДПС України; 
Олександр Шумський - 
начальник управління 
адміністрування рентних i  
місцевих податків з 
юридичних осіб  
Департаменту 
оподаткування юридичних 
осіб ДПС України; 
Олена Красуліна - заступник 
Директора Департаменту 
податкового  аудиту ДПС 
України; 
Юрій  Васюк - начальник 
управління фактичних 
перевірок Департаменту 
податкового аудиту ДПС 
України; 
Дмитро Мазурок - 
начальник відділу перевірок 
з питань відшкодування 
ПДВ управління методології 
та якості перевірок   
Департаменту податкового 
аудиту ДПС України. 

ЖОВТЕНЬ 



7 18.10.2022 Вебінар:«Особливост
і МСФЗ-звітності в 
воєнний час» 

Генеральний директор 
Агентства з МСФЗ, віце-
президент ВГС «Палата 
аудиторів і бухгалтерів 
України», члена 
Громадської ради при 
Міністерстві фінансів 
України, сертифікованого 
аудитора, AССА DipIFR, 
ICFM, CAP, ТОР-35-IFRS-
PROFESSIONAL, доктор 
економічних наук, 
професійний експерт з 
МСФЗ Олена Харламова 

57 https://youtu.be/JG4MwOZVmM
M 

8 25.10.2022 Вебінар:«Трудові 
відносини в умовах 
воєнного стану» 

Олена Коновалова - 
заступник директора 
департаменту з питань праці 
Держпраці України; 
Людмила Харчук - 
начальник відділу з питань 
гігієни праці та атестації 
робочих місць за умовами 
праці Держпраці України; 
Катерина Маркиз – головний 
спеціаліст відділу 
організаційного та 
методологічного 
забезпечення департаменту з 

56  
https://youtu.be/d19HpDuPvXE 
 
https://youtu.be/DaGZz4fbM00 
 
https://youtu.be/5t8_-Q6uFVg 

https://youtu.be/d19HpDuPvXE
https://youtu.be/DaGZz4fbM00


питань праці Держпраці 
України 

ЛИСТОПАД 
9 29.11.2022 Вебінар «Роз'яснення 

бізнесу норм 
законодавства, що 
стосуються 
пенсійного 
забезпечення, 
зокрема. на період дії 
воєнного стану» 

Наталія Ткаченко — 
начальника відділу 
супроводження реалізації 
проєктів з питань цифрового 
розвитку, цифрових 
трансформацій і 
цифровізації процесів 
Департаменту з питань 
цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій і 
цифровізації; 
Ірина Нагорна — головного 
державного інспектора 
відділу  адміністрування 
податку на доходи фізичних 
осіб управління 
адміністрування податку на 
доходи фізичних осіб та 
податків самозайнятих осіб 
Департаменту 
оподаткування фізичних 
осіб ДПС України 

50 https://youtu.be/nQtjSn7YXx4 
https://youtu.be/s95XCNRk4Wo 

ГРУДЕНЬ 
10 09.12.2022 Вебінар 

«Особливостi 
СВІТЛАНА ТИМОЩУК – 
заступник начальника 

30 https://youtu.be/ju2Xo8hVNI0 

https://youtu.be/nQtjSn7YXx4


оподаткування в 
перiод дii вiйськового 
стану» 

управління - начальник 
відділу розгляду звернень 
управління вдосконалення 
методології податку на 
прибуток підприємств 
Департаменту методології 
ДПС України 
 АЛІНА ГРИГОР’ЄВА - 
начальник відділу 
моніторингу управління 
контрольованих операцій 
Департаменту 
трансфертного 
ціноутворення  ДПС 
України 
ІРИНА СИВОЛАП - 
начальник управління 
адміністрування податку на 
прибуток, неприбуткових 
установ і організацій та 
спрощеної системи 
оподаткування 
Департаменту 
оподаткування юридичних 
осіб ДПС України 
ОЛЕНА ДЗІСЬ - начальник 
відділу адміністрування 
спрощеної системи 

https://youtu.be/TdBDISbOITk 
https://youtu.be/vZwPnCK6yzU 
https://youtu.be/7XpuseX_kYY 
https://youtu.be/t_MIRh2PFhU 
 
 

https://youtu.be/vZwPnCK6yzU


оподаткування юридичних 
осіб управління 
адміністрування податку на 
прибуток, неприбуткових 
установ і організацій та 
спрощеної системи 
оподаткування 
Департаменту 
оподаткування юридичних 
осіб ДПС України 
АНДРІЙ ФІЛОЗОП  - 
начальник відділу 
методології з питань 
адміністрування акцизного 
податку, ліцензування 
виробництва та обігу 
підакцизних товарів 
управління адміністрування 
акцизного податку 
Департаменту контролю за 
підакцизними товарами 
ІРИНА МЕЛЬНИК - 
начальник відділу 
методології акцизного 
податку управління 
вдосконалення непрямого 
оподаткування 



Департаменту методології 
ДПС України. 
Акцизний податок на пальне 
2022 року в умовах війни: 
акцизні склади, примусове 
відчуження, вилучення 
пального, оподаткування 
акцизним податком, ЄРАН, 
переміщення пального, 
звітність, ліцензування 
 

      
 



№ Дата Назва Посилання

1 03.01.2022
Зміни податкового законодавства, що 
наберуть чинності з 1 січня 2022 року

https://appu.org.ua/main-news/zmini-

podatkovogo-zakonodavstva-shho-

naberut-chinnosti-z-1-sichnya-2022-

roku/

2 17.01.2022

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе та 
Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко зустрілися з В.о. 
Голови ДПС України Тетяною Кірієнко.

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-vgo-appu-grigol-

katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-

appu-lyudmila-gerasimenko-

zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-

ukra%d1%97ni-tetyanoyu-

kiri%d1%94nko/

3 26.01.2022

Віце — президент ВГО АППУ з питань 
взаємодії з Бюро фінансових розслідувань 
та надання юридичної допомоги ВГО 
АППУ, Голова АО «Яр.Вал» Йосип 
Бучинський від ВГО АППУ взяв участь у 
зустрічі Офісу Генерального прокурора з 
представниками бізнесу

https://appu.org.ua/main-news/vicze-

prezident-vgo-appu-z-pitan-

vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-

finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-

yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-

appu-golova-ao-yar-val-josip-

buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/

4 27.01.2022

Звіт Української Ради Бізнесу за 2021 рік

https://appu.org.ua/main-news/zvit-

ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-

biznesu-za-2021-rik/

5 27.01.2022

Віце — президент ВГО АППУ Йосип 
Бучинський взяв участь у підписанні 
Меморандуму УРБ «Про співпрацю» з РГК 
при БЕБУ

https://appu.org.ua/main-news/vicze-

prezident-vgo-appu-josip-buchinskij-

vzyav-uchast-u-pidpisanni-

memorandumu-urb-pro-spivpraczyu-z-

rgk-pri-bebu/

6 31.01.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 
модератором Вебінару для членів ВГО 
АППУ на тему: «Актуальні питання 
застосування МСФЗ платниками податків»

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-

vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-

zastosuvannya-msfz-platnikami-

podatkiv-2/

7 02.02.2022

Цифровий брифінг сенаторів, 
організований Європейським економічним 

сенатом

https://appu.org.ua/main-

news/czifrovij-brifing-senatoriv-

organizovanij-%d1%94vropejskim-

ekonomichnim-senatom/

8 02.02.2022

The Digital Senators’ Briefing organized by 
the European Economic Senate took place 

online via Zoom on 01/02/2022.

https://appu.org.ua/main-news/the-

digital-senators-briefing-organized-by-

the-european-economic-senate-took-

place-online-via-zoom-on-01-02-

2022/

Прес - релізи

https://appu.org.ua/main-news/zmini-podatkovogo-zakonodavstva-shho-naberut-chinnosti-z-1-sichnya-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/zmini-podatkovogo-zakonodavstva-shho-naberut-chinnosti-z-1-sichnya-2022-roku/
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https://appu.org.ua/main-news/zmini-podatkovogo-zakonodavstva-shho-naberut-chinnosti-z-1-sichnya-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-appu-vzyav/
https://appu.org.ua/main-news/zvit-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-za-2021-rik/
https://appu.org.ua/main-news/zvit-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-za-2021-rik/
https://appu.org.ua/main-news/zvit-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-za-2021-rik/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-josip-buchinskij-vzyav-uchast-u-pidpisanni-memorandumu-urb-pro-spivpraczyu-z-rgk-pri-bebu/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-josip-buchinskij-vzyav-uchast-u-pidpisanni-memorandumu-urb-pro-spivpraczyu-z-rgk-pri-bebu/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-josip-buchinskij-vzyav-uchast-u-pidpisanni-memorandumu-urb-pro-spivpraczyu-z-rgk-pri-bebu/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-josip-buchinskij-vzyav-uchast-u-pidpisanni-memorandumu-urb-pro-spivpraczyu-z-rgk-pri-bebu/
https://appu.org.ua/main-news/vicze-prezident-vgo-appu-josip-buchinskij-vzyav-uchast-u-pidpisanni-memorandumu-urb-pro-spivpraczyu-z-rgk-pri-bebu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-na-temu-aktualni-pitannya-zastosuvannya-msfz-platnikami-podatkiv-2/
https://appu.org.ua/main-news/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/main-news/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/main-news/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/main-news/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/main-news/the-digital-senators-briefing-organized-by-the-european-economic-senate-took-place-online-via-zoom-on-01-02-2022/
https://appu.org.ua/main-news/the-digital-senators-briefing-organized-by-the-european-economic-senate-took-place-online-via-zoom-on-01-02-2022/
https://appu.org.ua/main-news/the-digital-senators-briefing-organized-by-the-european-economic-senate-took-place-online-via-zoom-on-01-02-2022/
https://appu.org.ua/main-news/the-digital-senators-briefing-organized-by-the-european-economic-senate-took-place-online-via-zoom-on-01-02-2022/
https://appu.org.ua/main-news/the-digital-senators-briefing-organized-by-the-european-economic-senate-took-place-online-via-zoom-on-01-02-2022/


9 02.02.2022

Нововведення Закону України від 30 
листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень» 
Частина 1. Податок на прибуток 
підприємств

https://appu.org.ua/main-

news/novovvedennya-zakonu-

ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-

roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-

vnesennya-zmin-do-podatkovogo-

kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-

zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-

shhodo-zabezpech/

10 02.02.2022

Інформаційний лист № 2/22 Нововведення 
Закону України від 30 листопада 2021 року 
№ 1914-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень»

https://appu.org.ua/main-

news/informaczijnij-list-%e2%84%96-

2-22-novovvedennya-zakonu-

ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-

roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-

vnesennya-zmin-do-podatkovogo-

kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-

zakonodavchih/

11 04.02.2022 «Закон 5600»: роз’яснення від ДПСУ
https://appu.org.ua/main-

news/zakon-5600-rozyasnennya-vid-

dpsu/

12 04.02.2022

Президент АППУ Грігол Катамадзе та 
представники Генеральної дирекції 
Асоціації взяли участь в он-лайн зустрічі з 
Головою Комітету ВРУ з питань фінансів, 
податкової та митної політики Данилом 
Гетманцевим

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-ta-predstavniki-

generalno%d1%97-direkczi%d1%97-

asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-

lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-

z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-

mitno/

13 10.02.2022

Представник ВГО «Асоціація платників 
податків України» взяла участь у засідання 
круглого столу на тему «Реформа 
оподаткування зарплат: легкі податки для 
бізнесу та працівників»

https://appu.org.ua/main-

news/predstavnik-vgo-asocziacziya-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-

vzyala-uchast-u-zasidannya-kruglogo-

stolu-na-temu-reforma-

opodatkuvannya-zarplat-legki-podatki-

dlya-biznesu-ta-praczivn/

14 16.02.2022

Я з родиною ні на один день не покидали 
Київ!

https://appu.org.ua/main-news/16-

lyutogo-v-ukra%d1%97ni-na-

derzhavnomu-rivni-vidznachayut-

nove-derzhavne-svyato-den-

%d1%94dnannya/

15 17.02.2022 До уваги платників податку на додану 
вартість!

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-

vartist/

16 17.02.2022

Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 
безкоштовний он-лайн Вебінар на тему: 
«ЗАПРОВАДЖЕННЯ РРО/ПРРО З 1 СІЧНЯ 
2022 РОКУ»

https://appu.org.ua/main-

news/generalna-direkcziya-vgo-appu-

provela-bezkoshtovnij-on-lajn-vebinar-

na-temu-zaprovadzhennya-rro-prro-z-

1-sichnya-2022-roku/

https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-zabezpech/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-%e2%84%96-2-22-novovvedennya-zakonu-ukra%d1%97ni-vid-30-listopada-2021-roku-%e2%84%96-1914-ih-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-ta-deyakih-zakonodavchih/
https://appu.org.ua/main-news/zakon-5600-rozyasnennya-vid-dpsu/
https://appu.org.ua/main-news/zakon-5600-rozyasnennya-vid-dpsu/
https://appu.org.ua/main-news/zakon-5600-rozyasnennya-vid-dpsu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-ta-predstavniki-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-asocziaczi%d1%97-vzyali-uchast-v-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-vru-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno/
https://appu.org.ua/main-news/16-lyutogo-v-ukra%d1%97ni-na-derzhavnomu-rivni-vidznachayut-nove-derzhavne-svyato-den-%d1%94dnannya/
https://appu.org.ua/main-news/16-lyutogo-v-ukra%d1%97ni-na-derzhavnomu-rivni-vidznachayut-nove-derzhavne-svyato-den-%d1%94dnannya/
https://appu.org.ua/main-news/16-lyutogo-v-ukra%d1%97ni-na-derzhavnomu-rivni-vidznachayut-nove-derzhavne-svyato-den-%d1%94dnannya/
https://appu.org.ua/main-news/16-lyutogo-v-ukra%d1%97ni-na-derzhavnomu-rivni-vidznachayut-nove-derzhavne-svyato-den-%d1%94dnannya/
https://appu.org.ua/main-news/16-lyutogo-v-ukra%d1%97ni-na-derzhavnomu-rivni-vidznachayut-nove-derzhavne-svyato-den-%d1%94dnannya/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-bezkoshtovnij-on-lajn-vebinar-na-temu-zaprovadzhennya-rro-prro-z-1-sichnya-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-bezkoshtovnij-on-lajn-vebinar-na-temu-zaprovadzhennya-rro-prro-z-1-sichnya-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-bezkoshtovnij-on-lajn-vebinar-na-temu-zaprovadzhennya-rro-prro-z-1-sichnya-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-bezkoshtovnij-on-lajn-vebinar-na-temu-zaprovadzhennya-rro-prro-z-1-sichnya-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/generalna-direkcziya-vgo-appu-provela-bezkoshtovnij-on-lajn-vebinar-na-temu-zaprovadzhennya-rro-prro-z-1-sichnya-2022-roku/


17 22.02.2022
Генеральна дирекція ВГО АППУ провела 
черговий Вебінар в режимі              он-лайн 
за темою: «Актуальні питання з податку на 
прибуток підприємств та ТЦУ» 

https://appu.org.ua/main-

news/generalna-direkcziya-vgo-appu-

provela-chergovij-vebinar-v-rezhimi-

on-lajn-za-temoyu-aktualni-pitannya-z-

podatku-na-pributok-

pidpri%d1%94mstv-ta-tczu/

18 23.02.2022
Звернення Президента після зустрічі з 
лідерами всіх парламентських фракцій і 
груп

https://appu.org.ua/main-

news/zvernennya-prezidenta-pislya-

zustrichi-z-liderami-vsih-

parlamentskih-frakczij-i-grup/

19 23.02.2022
Ефективне адміністрування та якісне 
обслуговування у пріоритеті, – Тетяна 
Кірієнко

https://appu.org.ua/main-

news/efektivne-administruvannya-ta-

yakisne-obslugovuvannya-u-prioriteti-

tetyana-kiri%d1%94nko/

20 23.02.2022

Лист солідарності від ЄЕС та ЄАПП

https://appu.org.ua/main-news/list-

solidarnosti-vid-%d1%94es-ta-

%d1%94app/

21 27.02.2022

За три доби в Україні знищили орієнтовно 
4300 російських окупантів 

https://appu.org.ua/main-news/za-tri-

dobi-v-ukra%d1%97ni-znishhili-

ori%d1%94ntovno-4300-rosijskih-

okupantiv-za-tri-poperedni-dobi-24-

25-ta-26-lyutogo-v-ukra%d1%97ni-

znishheno-ori%d1%94ntovno-4300-

rosijskih-okupantiv/

22 01.03.2022
Асоціація платників податків УКРАЇНИ: 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-

news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-situacziya-v-

ukra%d1%97ni-01-03-2022/

23 01.03.2022
TAXPAYERS ASSOCIATION OF UKRAINE: 

SITUATION IN UKRAINE (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-

news/taxpayers-association-of-

ukraine-situation-in-ukraine-02-03-

2022/

24 01.03.2022

Радник Президента АППУ Грігола 
Катамадзе з міжнародних питань Давид 
Алханішвілі виступив з промовою на 
брифінгу Європейського Економічного 
Сенату

https://appu.org.ua/main-

news/radnik-prezidenta-appu-z-

mizhnarodnih-pitan-david-alhanishvili-

vistupiv-z-promovoyu-na-brifingu-

%d1%94vropejskogo-ekonomichnogo-

senatu/

25 03.03.2022

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА АППУ ГРІГОЛА 
КАТАМАДЗЕ до Всесвітньої і Європейської 
Асоціацій платників податків та 
Європейського Економічного Сенату!

https://appu.org.ua/main-news/9099-

2/

26 04.03.2022
Український бізнес закликав провідні 
компанії світу допомогти зупинити 
агресора

https://appu.org.ua/main-

news/ukra%d1%97nskij-biznes-

zaklikav-providni-kompani%d1%97-

svitu-dopomogti-zupiniti-agresora/
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27 04.03.2022

 ЧЕТВЕРТЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА АППУ 
ГРІГОЛА КАТАМАДЗЕ до Всесвітньої і 

Європейської Асоціацій платників податків 
та Європейського Економічного Сенату!

https://appu.org.ua/main-news/9104-

2/

28 04.03.2022

Генеральна дирекція ВГО «Асоціація 
платників податків України» інформує Вас 
про небайдужість західних країн-партнерів 
та громадян, як України так і іноземних 
держав світу, які надали посильну 
допомогу в такий складний для нашої 
країни час.

https://appu.org.ua/main-

news/generalna-direkcziya-vgo-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-informu%d1%94-vas-

pro-nebajduzhist-zahidnih-

kra%d1%97n-partneriv-ta-gromadyan-

yak-ukra%d1%97ni-tak-i-inozemnih-

derzha/

29 04.03.2022
Dear European colleagues!

https://appu.org.ua/main-news/dear-

european-colleagues/

30 04.03.2022 До уваги платників ПДВ
https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-pdv-3/

31 05.03.2022 Шановні платники!
https://appu.org.ua/main-

news/shanovni-platniki/

32 05.03.2022
Dear European colleagues!

https://appu.org.ua/main-news/dear-

european-colleagues-2/

33 05.03.2022

 П'ЯТЕ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА АППУ 
ГРІГОЛА КАТАМАДЗЕ до Всесвітньої і 
Європейської Асоціацій платників податків 
та Європейського Економічного Сенату!

https://appu.org.ua/main-news/9122-

2/

34 07.03.2022

Шановні платники податків — наші члени! 
Прошу Вас довести інформацію до тих, хто 
має право на отримання допомоги в 
розмірі 6500 гривень. Роз’яснення 
Постанови Кабінету Міністрів України № 
199

Шановні платники податків — наші члени! 
Прошу Вас довести інформацію до тих, хто 
має право на отримання допомоги в 
розмірі 6500 гривень. Роз’яснення 
Постанови Кабінету Міністрів України № 
199

https://appu.org.ua/main-

news/shanovni-platniki-podatkiv-

nashi-chleni-proshu-vas-dovesti-

informacziyu-do-tih-hto-ma%d1%94-

pravo-na-otrimannya-dopomogi-v-

rozmiri-6500-griven-rozyasnennya-

postanovi-kabinetu-ministriv-u/

35 09.03.2022

В територіальних органах ДПС працюють 
«гарячі лінії» для надання консультацій 
платникам податків

https://appu.org.ua/main-news/dps-

praczyu%d1%94/

36 10.03.2022 Війна в Україні може завершитися за 
тиждень – Bellingcat

https://appu.org.ua/main-news/vijna-

v-ukra%d1%97ni-mozhe-zavershitisya-

za-tizhden-bellingcat/

37 10.03.2022 ПАКЕТ РІШЕНЬ УРЯДУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

https://appu.org.ua/main-

news/paket-rishen-uryadu-dlya-

pidtrimki-ukra%d1%97nskogo-biznesu-

v-umovah-vijni/
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https://appu.org.ua/main-news/dps-praczyu%d1%94/
https://appu.org.ua/main-news/vijna-v-ukra%d1%97ni-mozhe-zavershitisya-za-tizhden-bellingcat/
https://appu.org.ua/main-news/vijna-v-ukra%d1%97ni-mozhe-zavershitisya-za-tizhden-bellingcat/
https://appu.org.ua/main-news/vijna-v-ukra%d1%97ni-mozhe-zavershitisya-za-tizhden-bellingcat/
https://appu.org.ua/main-news/paket-rishen-uryadu-dlya-pidtrimki-ukra%d1%97nskogo-biznesu-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/paket-rishen-uryadu-dlya-pidtrimki-ukra%d1%97nskogo-biznesu-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/paket-rishen-uryadu-dlya-pidtrimki-ukra%d1%97nskogo-biznesu-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/paket-rishen-uryadu-dlya-pidtrimki-ukra%d1%97nskogo-biznesu-v-umovah-vijni/


38 10.03.2022 Європейський Економічний Сенат надає 
допомогу Україні

https://appu.org.ua/main-

news/%d1%94vropejskij-

ekonomichnij-senat-nada%d1%94-

dopomogu-ukra%d1%97ni/

39 10.03.2022   Звернення ВГО «Асоціація платників 
податків України» до європейських   колег

https://appu.org.ua/main-news/9153-

2/

40 15.03.2022 Відповідальність за воєнні злочини для 
російських військових неминуча – 
звернення Президента України

https://appu.org.ua/main-

news/vidpovidalnist-za-vo%d1%94nni-

zlochini-dlya-rosijskih-vijskovih-

neminucha-zvernennya-prezidenta-

ukra%d1%97ni/

41 16.03.2022

Відбулася онлайн-зустріч членів 
Української Ради Бізнесу із Майклом 
Макфолом — одним із кращих світових 
фахівців з питаннь російської федерації, 
геополітики у нашому регіоні та супутніх 
питаннях.

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-onlajn-zustrich-

chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-

radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-

odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-

pitann-rosijsko%d1%97-

federaczi%d1%97-geopolitiki-u-

nashomu-regioni-t/

42 18.03.2022
Особливості оподаткування в умовах 
воєнного стану

https://appu.org.ua/main-news/9168-

2/

43 19.03.2022 Грігол Катамадзе передав теробороні 
Києва 70 бронежилетів, а також 30 
бронежилетів теробороні Одеси.

https://appu.org.ua/main-news/grigol-

katamadze-peredav-teroboroni-

ki%d1%94va-70-bronezhiletiv-a-

takozh-30-bronezhiletiv-teroboroni-

odesi/

44 22.03.2022 Матеріальна підтримка працівників у 
період воєнного стану

https://appu.org.ua/main-

news/materialna-pidtrimka-

praczivnikiv-u-period-

vo%d1%94nnogo-stanu/

45 22.03.2022 Запрацювали нові правила оподаткування 
під час воєнного стану.

https://appu.org.ua/main-

news/zapraczyuvali-novi-pravila-

opodatkuvannya-pid-chas-

vo%d1%94nnogo-stanu/

46 23.03.2022

Щодо застосування платниками податків 
ставки ПДВ у розмірі 7% під час дії 
правового режиму воєнного, 
надзвичайного стану при здійсненні 
операцій з постачання пального та інших 
нафтопродуктів.
ВГО «Асоціація платників податків 
України» інформує:

https://appu.org.ua/main-

news/shhodo-zastosuvannya-

platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-

rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-

pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-

nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-

operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-

inshih-naftop/

47 25.03.2022
Бути громадянином України — 
надзвичайно — експосол Грузії Грігол 
Катамадзе

https://appu.org.ua/main-news/buti-

gromadyaninom-ukra%d1%97ni-

nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-

grigol-katamadze/

https://appu.org.ua/main-news/%d1%94vropejskij-ekonomichnij-senat-nada%d1%94-dopomogu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/%d1%94vropejskij-ekonomichnij-senat-nada%d1%94-dopomogu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/%d1%94vropejskij-ekonomichnij-senat-nada%d1%94-dopomogu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/%d1%94vropejskij-ekonomichnij-senat-nada%d1%94-dopomogu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/9153-2/
https://appu.org.ua/main-news/9153-2/
https://appu.org.ua/main-news/vidpovidalnist-za-vo%d1%94nni-zlochini-dlya-rosijskih-vijskovih-neminucha-zvernennya-prezidenta-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/vidpovidalnist-za-vo%d1%94nni-zlochini-dlya-rosijskih-vijskovih-neminucha-zvernennya-prezidenta-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/vidpovidalnist-za-vo%d1%94nni-zlochini-dlya-rosijskih-vijskovih-neminucha-zvernennya-prezidenta-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/vidpovidalnist-za-vo%d1%94nni-zlochini-dlya-rosijskih-vijskovih-neminucha-zvernennya-prezidenta-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/vidpovidalnist-za-vo%d1%94nni-zlochini-dlya-rosijskih-vijskovih-neminucha-zvernennya-prezidenta-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-onlajn-zustrich-chleniv-ukra%d1%97nsko%d1%97-radi-biznesu-iz-majklom-makfolom-odnim-iz-krashhih-svitovih-fahivcziv-z-pitann-rosijsko%d1%97-federaczi%d1%97-geopolitiki-u-nashomu-regioni-t/
https://appu.org.ua/main-news/9168-2/
https://appu.org.ua/main-news/9168-2/
https://appu.org.ua/main-news/grigol-katamadze-peredav-teroboroni-ki%d1%94va-70-bronezhiletiv-a-takozh-30-bronezhiletiv-teroboroni-odesi/
https://appu.org.ua/main-news/grigol-katamadze-peredav-teroboroni-ki%d1%94va-70-bronezhiletiv-a-takozh-30-bronezhiletiv-teroboroni-odesi/
https://appu.org.ua/main-news/grigol-katamadze-peredav-teroboroni-ki%d1%94va-70-bronezhiletiv-a-takozh-30-bronezhiletiv-teroboroni-odesi/
https://appu.org.ua/main-news/grigol-katamadze-peredav-teroboroni-ki%d1%94va-70-bronezhiletiv-a-takozh-30-bronezhiletiv-teroboroni-odesi/
https://appu.org.ua/main-news/grigol-katamadze-peredav-teroboroni-ki%d1%94va-70-bronezhiletiv-a-takozh-30-bronezhiletiv-teroboroni-odesi/
https://appu.org.ua/main-news/materialna-pidtrimka-praczivnikiv-u-period-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/materialna-pidtrimka-praczivnikiv-u-period-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/materialna-pidtrimka-praczivnikiv-u-period-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/materialna-pidtrimka-praczivnikiv-u-period-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/zapraczyuvali-novi-pravila-opodatkuvannya-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/zapraczyuvali-novi-pravila-opodatkuvannya-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/zapraczyuvali-novi-pravila-opodatkuvannya-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/zapraczyuvali-novi-pravila-opodatkuvannya-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zastosuvannya-platnikami-podatkiv-stavki-pdv-u-rozmiri-7-pid-chas-di%d1%97-pravovogo-rezhimu-vo%d1%94nnogo-nadzvichajnogo-stanu-pri-zdijsnenni-operaczij-z-postachannya-palnogo-ta-inshih-naftop/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/


48 25.03.2022 Зміни щодо обчислення рентної плати за 
користування надрами для видобування 
газу природного

https://appu.org.ua/main-news/zmini-

shhodo-obchislennya-rentno%d1%97-

plati-za-koristuvannya-nadrami-dlya-

vidobuvannya-gazu-prirodnogo/

49 25.03.2022

«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо дії норм на період дії 
воєнного стану» 

https://appu.org.ua/main-news/9194-

2/

50 25.03.2022
Сертифікати користувачів КНЕДП ІДД ДПС, 
термін яких завершується, буде 
автоматично перевипущено ще на один 
рік

https://appu.org.ua/main-

news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-

idd-dps-termin-yakih-

zavershu%d1%94tsya-bude-

avtomatichno-perevipushheno-shhe-

na-odin-rik/

51 25.03.2022

«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо дії норм на період дії 
воєнного стану»

https://appu.org.ua/main-news/9194-

2/

52 25.03.2022
Бути громадянином України — 
надзвичайно — експосол Грузії Грігол 
Катамадзе

https://appu.org.ua/main-news/buti-

gromadyaninom-ukra%d1%97ni-

nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-

grigol-katamadze/

53 25.03.2022 Зміни щодо обчислення рентної плати за 
користування надрами для видобування 
газу природного

https://appu.org.ua/main-news/zmini-

shhodo-obchislennya-rentno%d1%97-

plati-za-koristuvannya-nadrami-dlya-

vidobuvannya-gazu-prirodnogo/

54 29.03.2022

Плата за землю у період дії воєнного стану

https://appu.org.ua/main-news/plata-

za-zemlyu-u-period-di%d1%97-

vo%d1%94nnogo-stanu/

55 29.03.2022 Відбулася друга зустріч українського 
бізнесу з Майклом Макфолом

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-druga-zustrich-

ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-

majklom-makfolom/

56 30.03.2022 Представники УРБ передали Френсісу 
Фукуямі пакет пропозицій із 10 нових 
санкцій для стримування агресора

https://appu.org.ua/main-

news/predstavniki-urb-peredali-

frensisu-fukuyami-paket-propoziczij-iz-

10-novih-sankczij-dlya-strimuvannya-

agresora/

57 01.04.2022
Асоціація платників податків УКРАЇНИ: 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-

news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-situacziya-v-

ukra%d1%97ni-01-03-2022/

58 01.04.2022
TAXPAYERS ASSOCIATION OF UKRAINE: 

SITUATION IN UKRAINE (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-

news/taxpayers-association-of-

ukraine-situation-in-ukraine-02-03-

2022/

https://appu.org.ua/main-news/zmini-shhodo-obchislennya-rentno%d1%97-plati-za-koristuvannya-nadrami-dlya-vidobuvannya-gazu-prirodnogo/
https://appu.org.ua/main-news/zmini-shhodo-obchislennya-rentno%d1%97-plati-za-koristuvannya-nadrami-dlya-vidobuvannya-gazu-prirodnogo/
https://appu.org.ua/main-news/zmini-shhodo-obchislennya-rentno%d1%97-plati-za-koristuvannya-nadrami-dlya-vidobuvannya-gazu-prirodnogo/
https://appu.org.ua/main-news/zmini-shhodo-obchislennya-rentno%d1%97-plati-za-koristuvannya-nadrami-dlya-vidobuvannya-gazu-prirodnogo/
https://appu.org.ua/main-news/9194-2/
https://appu.org.ua/main-news/9194-2/
https://appu.org.ua/main-news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-idd-dps-termin-yakih-zavershu%d1%94tsya-bude-avtomatichno-perevipushheno-shhe-na-odin-rik/
https://appu.org.ua/main-news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-idd-dps-termin-yakih-zavershu%d1%94tsya-bude-avtomatichno-perevipushheno-shhe-na-odin-rik/
https://appu.org.ua/main-news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-idd-dps-termin-yakih-zavershu%d1%94tsya-bude-avtomatichno-perevipushheno-shhe-na-odin-rik/
https://appu.org.ua/main-news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-idd-dps-termin-yakih-zavershu%d1%94tsya-bude-avtomatichno-perevipushheno-shhe-na-odin-rik/
https://appu.org.ua/main-news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-idd-dps-termin-yakih-zavershu%d1%94tsya-bude-avtomatichno-perevipushheno-shhe-na-odin-rik/
https://appu.org.ua/main-news/sertifikati-koristuvachiv-knedp-idd-dps-termin-yakih-zavershu%d1%94tsya-bude-avtomatichno-perevipushheno-shhe-na-odin-rik/
https://appu.org.ua/main-news/9194-2/
https://appu.org.ua/main-news/9194-2/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/buti-gromadyaninom-ukra%d1%97ni-nadzvichajno-eksposol-gruzi%d1%97-grigol-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/plata-za-zemlyu-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/plata-za-zemlyu-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/plata-za-zemlyu-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-druga-zustrich-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-druga-zustrich-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-druga-zustrich-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-druga-zustrich-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-urb-peredali-frensisu-fukuyami-paket-propoziczij-iz-10-novih-sankczij-dlya-strimuvannya-agresora/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-urb-peredali-frensisu-fukuyami-paket-propoziczij-iz-10-novih-sankczij-dlya-strimuvannya-agresora/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-urb-peredali-frensisu-fukuyami-paket-propoziczij-iz-10-novih-sankczij-dlya-strimuvannya-agresora/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-urb-peredali-frensisu-fukuyami-paket-propoziczij-iz-10-novih-sankczij-dlya-strimuvannya-agresora/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-urb-peredali-frensisu-fukuyami-paket-propoziczij-iz-10-novih-sankczij-dlya-strimuvannya-agresora/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-situacziya-v-ukra%d1%97ni-01-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-situacziya-v-ukra%d1%97ni-01-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-situacziya-v-ukra%d1%97ni-01-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-situacziya-v-ukra%d1%97ni-01-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/taxpayers-association-of-ukraine-situation-in-ukraine-02-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/taxpayers-association-of-ukraine-situation-in-ukraine-02-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/taxpayers-association-of-ukraine-situation-in-ukraine-02-03-2022/
https://appu.org.ua/main-news/taxpayers-association-of-ukraine-situation-in-ukraine-02-03-2022/


59 01.04.2022

Щодо зміни порядку сплати 5 % акцизного 
податку з роздрібного продажу тютюнових 
виробів, тютюну та промислових 
замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних 
сигаретах

https://appu.org.ua/main-

news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-

akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-

prodazhu-tyutyunovih-virobiv-

tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-

tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-

v-elektronnih-sigaretah/

60 01.04.2022 Особливості оподаткування акцизним 
податком та обігу підакцизних товарів у 
період дії воєнного стану

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-opodatkuvannya-

akcziznim-podatkom-ta-obigu-

pidakcziznih-tovariv-u-period-

di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/

61 05.04.2022
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В 
ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

https://appu.org.ua/main-news/9235-

2/

62 07.04.2022

Питання – відповіді щодо особливостей 
переходу платників на спрощену систему 

оподаткування

https://appu.org.ua/main-

news/pitannya-vidpovidi-shhodo-

osoblivostej-perehodu-platnikiv-na-

sproshhenu-sistemu-

opodatkuvannya/

63 08.04.2022

Питання – відповіді ДПС України щодо 
особливостей переходу платників на 
спрощену систему оподаткування

https://appu.org.ua/main-news/9243-

2/

64 13.04.2022
Президент АППУ, Віце-президент ЄАПП, 
член Наглядової Ради УРБ Грігол 
Катамадзе взяв участь у робочій зустрічі 
представників УРБ з Головою Комітету ВРУ 
Данилом Гетманцевим

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-vicze-prezident-

%d1%94app-chlen-

naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-

zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-

komitetu-vru-danilom-getmanczevim/

65 15.04.2022 Бізнес та голова Податкового Комітету ВРУ 
обговорили, як підтримати економіку в 
умовах війни

https://appu.org.ua/main-

news/biznes-ta-golova-podatkovogo-

komitetu-vru-obgovorili-yak-

pidtrimati-ekonomiku-v-umovah-

vijni/

66 18.04.2022

Особливості визначення податкових 
зобов’язань з ПДВ платниками, які 
застосовують касовий метод податкового 
обліку, при їх переході на спрощену 
систему оподаткування за ставкою 2 відс. 
та поверненні зі спрощеної системи 
оподаткування на загальну

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-viznachennya-

podatkovih-zobovyazan-z-pdv-

platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-

metod-podatkovogo-obliku-pri-

%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-

sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-

2-vi/

67 18.04.2022 Щодо декларування акцизного податку за 
березень 2022 року

https://appu.org.ua/main-

news/shhodo-deklaruvannya-

akcziznogo-podatku-za-berezen-2022-

roku/

https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-zmini-poryadku-splati-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-tyutyunovih-virobiv-tyutyunu-ta-promislovih-zaminnikiv-tyutyunu-ridin-shho-vikoristovuyutsya-v-elektronnih-sigaretah/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-ta-obigu-pidakcziznih-tovariv-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-ta-obigu-pidakcziznih-tovariv-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-ta-obigu-pidakcziznih-tovariv-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-ta-obigu-pidakcziznih-tovariv-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-ta-obigu-pidakcziznih-tovariv-u-period-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/9235-2/
https://appu.org.ua/main-news/9235-2/
https://appu.org.ua/main-news/pitannya-vidpovidi-shhodo-osoblivostej-perehodu-platnikiv-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/pitannya-vidpovidi-shhodo-osoblivostej-perehodu-platnikiv-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/pitannya-vidpovidi-shhodo-osoblivostej-perehodu-platnikiv-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/pitannya-vidpovidi-shhodo-osoblivostej-perehodu-platnikiv-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/pitannya-vidpovidi-shhodo-osoblivostej-perehodu-platnikiv-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/9243-2/
https://appu.org.ua/main-news/9243-2/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-vicze-prezident-%d1%94app-chlen-naglyadovo%d1%97-radi-urb-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-robochij-zustrichi-predstavnikiv-urb-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-ta-golova-podatkovogo-komitetu-vru-obgovorili-yak-pidtrimati-ekonomiku-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-ta-golova-podatkovogo-komitetu-vru-obgovorili-yak-pidtrimati-ekonomiku-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-ta-golova-podatkovogo-komitetu-vru-obgovorili-yak-pidtrimati-ekonomiku-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-ta-golova-podatkovogo-komitetu-vru-obgovorili-yak-pidtrimati-ekonomiku-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-ta-golova-podatkovogo-komitetu-vru-obgovorili-yak-pidtrimati-ekonomiku-v-umovah-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-viznachennya-podatkovih-zobovyazan-z-pdv-platnikami-yaki-zastosovuyut-kasovij-metod-podatkovogo-obliku-pri-%d1%97h-perehodi-na-sproshhenu-sistemu-opodatkuvannya-za-stavkoyu-2-vi/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-deklaruvannya-akcziznogo-podatku-za-berezen-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-deklaruvannya-akcziznogo-podatku-za-berezen-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-deklaruvannya-akcziznogo-podatku-za-berezen-2022-roku/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-deklaruvannya-akcziznogo-podatku-za-berezen-2022-roku/


68 18.04.2022 Особливості оподаткування податком на 
прибуток підприємств в умовах воєнного 
стану

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-opodatkuvannya-

podatkom-na-pributok-

pidpri%d1%94mstv-v-umovah-

vo%d1%94nnogo-stanu/

69 20.04.2022

ВАЖЛИВО! ПИТАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ 
ЗБИТКІВ ЗАВДАНИХ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ 
АГРЕСІЇ РФ

https://appu.org.ua/main-news/9276-

2/

70 21.04.2022 Необхідно зберегти повноцінну роботу 
експортерів, щоб не втратити 
надходження до бюджету

https://appu.org.ua/main-

news/neobhidno-zberegti-

povnoczinnu-robotu-eksporteriv-

shhob-ne-vtratiti-nadhodzhennya-do-

byudzhetu/

71 26.04.2022 Привітання З Великднем Президента АППУ 
Грігола Катамадзе

https://appu.org.ua/main-

news/privitannya-z-velikdnem-

prezidenta-appu-grigola-katamadze/

72 24.04.2022

Чи нараховуються податкові зобов’язання 
з ПДВ платником єдиного податку за 
ставкою 2 відс. доходу при отриманні 
коштів у рахунок погашення 
заборгованості за поставленні ним 
товари/послуги у періоді застосування 
касового методу податкового обліку та…

https://appu.org.ua/main-news/chi-

narahovuyutsya-podatkovi-

zobovyazannya-z-pdv-platnikom-

%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-

2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-

u-rahunok-pogashennya-

zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-

tovari/

73 26.04.2022 До уваги платників податків – 
векселедавців з акцизного податку!

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-podatkiv-

vekseledavcziv-z-akcziznogo-podatku/

74 01.05.2022
Асоціація платників податків УКРАЇНИ: 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-news/vtrati-

rosijskogo-okupanta-za-67-dib-

zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-

ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-

23500-osib-genshtab-zsu/

75 01.05.2022
TAXPAYERS ASSOCIATION OF UKRAINE: 

SITUATION IN UKRAINE (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-news/the-

losses-of-the-russian-occupier-during-

the-67-days-of-the-russian-war-of-

aggression-in-ukraine-amount-to-

around-23500-people-the-general-

staff-of-the-armed-forces/

76 09.05.2022
Зміни в податковому законодавстві
після 24 лютого 2022 року

https://appu.org.ua/main-news/9333-

2/

77 13.05.2022
До уваги платників 5 % акцизного податку 
з роздрібного продажу щодо обліку 
продукції, яка підлягає оподаткуванню 
цим податком

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-

z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-

obliku-produkczi%d1%97-yaka-

pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-

czim-podatkom/

https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/9276-2/
https://appu.org.ua/main-news/9276-2/
https://appu.org.ua/main-news/neobhidno-zberegti-povnoczinnu-robotu-eksporteriv-shhob-ne-vtratiti-nadhodzhennya-do-byudzhetu/
https://appu.org.ua/main-news/neobhidno-zberegti-povnoczinnu-robotu-eksporteriv-shhob-ne-vtratiti-nadhodzhennya-do-byudzhetu/
https://appu.org.ua/main-news/neobhidno-zberegti-povnoczinnu-robotu-eksporteriv-shhob-ne-vtratiti-nadhodzhennya-do-byudzhetu/
https://appu.org.ua/main-news/neobhidno-zberegti-povnoczinnu-robotu-eksporteriv-shhob-ne-vtratiti-nadhodzhennya-do-byudzhetu/
https://appu.org.ua/main-news/neobhidno-zberegti-povnoczinnu-robotu-eksporteriv-shhob-ne-vtratiti-nadhodzhennya-do-byudzhetu/
https://appu.org.ua/main-news/privitannya-z-velikdnem-prezidenta-appu-grigola-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/privitannya-z-velikdnem-prezidenta-appu-grigola-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/privitannya-z-velikdnem-prezidenta-appu-grigola-katamadze/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/chi-narahovuyutsya-podatkovi-zobovyazannya-z-pdv-platnikom-%d1%94dinogo-podatku-za-stavkoyu-2-vids-dohodu-pri-otrimanni-koshtiv-u-rahunok-pogashennya-zaborgovanosti-za-postavlenni-nim-tovari/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-vekseledavcziv-z-akcziznogo-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-vekseledavcziv-z-akcziznogo-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-vekseledavcziv-z-akcziznogo-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/9333-2/
https://appu.org.ua/main-news/9333-2/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-obliku-produkczi%d1%97-yaka-pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-czim-podatkom/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-obliku-produkczi%d1%97-yaka-pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-czim-podatkom/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-obliku-produkczi%d1%97-yaka-pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-czim-podatkom/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-obliku-produkczi%d1%97-yaka-pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-czim-podatkom/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-obliku-produkczi%d1%97-yaka-pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-czim-podatkom/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-5-akcziznogo-podatku-z-rozdribnogo-prodazhu-shhodo-obliku-produkczi%d1%97-yaka-pidlyaga%d1%94-opodatkuvannyu-czim-podatkom/


78 13.05.2022

Особливості застосування спрощеної 
системи оподаткування: питання-відповіді

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-zastosuvannya-

sproshheno%d1%97-sistemi-

opodatkuvannya-pitannya-vidpovidi/

79 16.05.2022

ПРЕДСТАВНИК ВГО АППУ ПРИЙНЯЛА 
УЧАСТЬ У ОН-ЛАЙН ЗУСТРІЧІ З ГОЛОВОЮ 

КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ГАЛИНОЮ 

ТРЕТЯКОВОЮ

https://appu.org.ua/main-

news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-

uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-

komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-

pitan-soczialno%d1%97-politiki-

galinoyu-tretyakovoyu/

80 19.05.2022 Платникам податків-членам ВГО АППУ, що 
здійснюють роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами

https://appu.org.ua/main-

news/platnikam-podatkiv-chlenam-

vgo-appu-shho-zdijsnyuyut-rozdribnu-

torgivlyu-tyutyunovimi-virobami/

81 19.05.2022 Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе 
взяв участь у зустрічі з керівниками 
Секретаріату Ради по відновленню України

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-vgo-grigol-katamadze-

vzyav-uchast-u-zustrichi-z-kerivnikami-

sekretariatu-radi-po-vidnovlennyu-

ukra%d1%97ni/

82 20.05.2022
Український бізнес та керівництво 
Секретаріату Ради з відновлення України 
погодили спільні пріоритети з відновлення 
економіки

https://appu.org.ua/main-

news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-

kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-

vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-

spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-

ekonomiki/

83 23.05.2022
До уваги платників: вебінар щодо 
особливостей в оподаткуванні, 
спрямованих на підтримку бізнесу та 
громадян в умовах дії воєнного стану

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-

osoblivostej-v-opodatkuvanni-

spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-

ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-

vo%d1%94nnogo-stanu/

84 24.05.2022

«Рекомендації для роботодавців та 
працівників під час воєнного стану: 
актуальні питання»

https://appu.org.ua/main-news/9381-

2/

85 26.05.2022

27 травня набуде чинності Закон щодо 
відновлення реєстрації податкових 
накладних

https://appu.org.ua/main-news/9395-

2/

86 27.05.2022

Основні новації, передбачені Законом 
України від 12.05.2022 № 2260

https://appu.org.ua/main-

news/osnovni-novaczi%d1%97-

peredbacheni-zakonom-

ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-

%e2%84%96-2260/

https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-zastosuvannya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-zastosuvannya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-zastosuvannya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-zastosuvannya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-pitan-soczialno%d1%97-politiki-galinoyu-tretyakovoyu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-pitan-soczialno%d1%97-politiki-galinoyu-tretyakovoyu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-pitan-soczialno%d1%97-politiki-galinoyu-tretyakovoyu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-pitan-soczialno%d1%97-politiki-galinoyu-tretyakovoyu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-pitan-soczialno%d1%97-politiki-galinoyu-tretyakovoyu/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-prijnyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-z-pitan-soczialno%d1%97-politiki-galinoyu-tretyakovoyu/
https://appu.org.ua/main-news/platnikam-podatkiv-chlenam-vgo-appu-shho-zdijsnyuyut-rozdribnu-torgivlyu-tyutyunovimi-virobami/
https://appu.org.ua/main-news/platnikam-podatkiv-chlenam-vgo-appu-shho-zdijsnyuyut-rozdribnu-torgivlyu-tyutyunovimi-virobami/
https://appu.org.ua/main-news/platnikam-podatkiv-chlenam-vgo-appu-shho-zdijsnyuyut-rozdribnu-torgivlyu-tyutyunovimi-virobami/
https://appu.org.ua/main-news/platnikam-podatkiv-chlenam-vgo-appu-shho-zdijsnyuyut-rozdribnu-torgivlyu-tyutyunovimi-virobami/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-z-kerivnikami-sekretariatu-radi-po-vidnovlennyu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-z-kerivnikami-sekretariatu-radi-po-vidnovlennyu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-z-kerivnikami-sekretariatu-radi-po-vidnovlennyu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-z-kerivnikami-sekretariatu-radi-po-vidnovlennyu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-vgo-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-z-kerivnikami-sekretariatu-radi-po-vidnovlennyu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-ekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-ekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-ekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-ekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-ekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-ta-kerivnicztvo-sekretariatu-radi-z-vidnovlennya-ukra%d1%97ni-pogodili-spilni-prioriteti-z-vidnovlennya-ekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-osoblivostej-v-opodatkuvanni-spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-osoblivostej-v-opodatkuvanni-spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-osoblivostej-v-opodatkuvanni-spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-osoblivostej-v-opodatkuvanni-spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-osoblivostej-v-opodatkuvanni-spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-vebinar-shhodo-osoblivostej-v-opodatkuvanni-spryamovanih-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/9381-2/
https://appu.org.ua/main-news/9381-2/
https://appu.org.ua/main-news/9395-2/
https://appu.org.ua/main-news/9395-2/
https://appu.org.ua/main-news/osnovni-novaczi%d1%97-peredbacheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-%e2%84%96-2260/
https://appu.org.ua/main-news/osnovni-novaczi%d1%97-peredbacheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-%e2%84%96-2260/
https://appu.org.ua/main-news/osnovni-novaczi%d1%97-peredbacheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-%e2%84%96-2260/
https://appu.org.ua/main-news/osnovni-novaczi%d1%97-peredbacheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-%e2%84%96-2260/
https://appu.org.ua/main-news/osnovni-novaczi%d1%97-peredbacheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-%e2%84%96-2260/


87 27.05.2022

12 травня 2022 року Верховна Рада 
України прийняла Закон України від 
12.05.2022 р. № 2253-ІХ “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення захисту прав працівників” 
посилення захисту прав працівників (Закон 
набрав чинності з 27 травня 2022 року)

https://appu.org.ua/main-news/12-

travnya-2022-roku-verhovna-rada-

ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-

ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-

%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-

zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-

ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/

88 27.05.2022

Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України 
щодо особливостей податкового 
контролю та адміністрування податків, 
зборів та єдиного внеску під час дії 
воєнного, надзвичайного стану

https://appu.org.ua/main-news/9404-

2/

89 27.05.2022

Новації, запроваджені Законом України від 
12 травня 2022 року № 2261-IX «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей визначення 
рентної плати за користування надрами 
для видобування газу природного на 
період дії воєнного стану»

https://appu.org.ua/main-

news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-

zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-

travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-

ix-pro-vnesennya-zmin-do-

podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-

shhodo-osoblivostej-viznachennya-

rentno%d1%97/

90 31.05.2022
«Працівник проти поновлення дії 
трудового договору після припинення: як 
бути?»

https://appu.org.ua/main-

news/praczivnik-proti-ponovlennya-

di%d1%97-trudovogo-dogovoru-

pislya-pripinennya-yak-buti/

91 31.05.2022 Український бізнес закликає депутатів 
осучаснити трудове законодавство – 
прийняти проєкт №5371 (заява)

https://appu.org.ua/main-

news/ukra%d1%97nskij-biznes-

zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-

trudove-zakonodavstvo-prijnyati-

pro%d1%94kt-%e2%84%965371-

zayava/

92 01.06.2022
Асоціація платників податків УКРАЇНИ: 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-news/vtrati-

rosijskogo-okupanta-za-67-dib-

zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-

ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-

23500-osib-genshtab-zsu/

93 01.06.2022
TAXPAYERS ASSOCIATION OF UKRAINE: 

SITUATION IN UKRAINE (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-news/the-

losses-of-the-russian-occupier-during-

the-67-days-of-the-russian-war-of-

aggression-in-ukraine-amount-to-

around-23500-people-the-general-

staff-of-the-armed-forces/

94 02.06.2022

Особливості контролю за трансфертним 
ціноутворенням в умовах воєнного стану

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-kontrolyu-za-

transfertnim-czinoutvorennyam-v-

umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/

https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/12-travnya-2022-roku-verhovna-rada-ukra%d1%97ni-prijnyala-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-05-2022-r-%e2%84%96-2253-ih-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-shhodo-posilenn/
https://appu.org.ua/main-news/9404-2/
https://appu.org.ua/main-news/9404-2/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/novaczi%d1%97-zaprovadzheni-zakonom-ukra%d1%97ni-vid-12-travnya-2022-roku-%e2%84%96-2261-ix-pro-vnesennya-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-shhodo-osoblivostej-viznachennya-rentno%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/praczivnik-proti-ponovlennya-di%d1%97-trudovogo-dogovoru-pislya-pripinennya-yak-buti/
https://appu.org.ua/main-news/praczivnik-proti-ponovlennya-di%d1%97-trudovogo-dogovoru-pislya-pripinennya-yak-buti/
https://appu.org.ua/main-news/praczivnik-proti-ponovlennya-di%d1%97-trudovogo-dogovoru-pislya-pripinennya-yak-buti/
https://appu.org.ua/main-news/praczivnik-proti-ponovlennya-di%d1%97-trudovogo-dogovoru-pislya-pripinennya-yak-buti/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-trudove-zakonodavstvo-prijnyati-pro%d1%94kt-%e2%84%965371-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-trudove-zakonodavstvo-prijnyati-pro%d1%94kt-%e2%84%965371-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-trudove-zakonodavstvo-prijnyati-pro%d1%94kt-%e2%84%965371-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-trudove-zakonodavstvo-prijnyati-pro%d1%94kt-%e2%84%965371-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-trudove-zakonodavstvo-prijnyati-pro%d1%94kt-%e2%84%965371-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-zaklika%d1%94-deputativ-osuchasniti-trudove-zakonodavstvo-prijnyati-pro%d1%94kt-%e2%84%965371-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/vtrati-rosijskogo-okupanta-za-67-dib-zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-23500-osib-genshtab-zsu/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/
https://appu.org.ua/main-news/the-losses-of-the-russian-occupier-during-the-67-days-of-the-russian-war-of-aggression-in-ukraine-amount-to-around-23500-people-the-general-staff-of-the-armed-forces/


95 03.06.2022 Шановні інститути громадянського 
суспільства!

https://appu.org.ua/main-

news/shanovni-instituti-

gromadyanskogo-suspilstva/

96 03.06.2022

Он-лайн Робоча зустріч Президента 
Грігола Катамадзе та членів Правління ВГО 
АППУ з Головою Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та 
митної політики, Секретарем Національної 
ради з відновлення економіки від 
наслідків війни Данилом Гетманцевим.

https://appu.org.ua/main-news/on-

lajn-robocha-zustrich-prezidenta-

grigola-katamadze-ta-chleniv-

pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-

komitetu-verhovno%d1%97-radi-

ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-

podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-

politiki-sek/

97 07.06.2022

Роз’яснення до Закону №2136 від 
15.03.2022 року «Про організацію 

трудових відносин в умовах воєнного 
стану», з урахуванням коментарів 

Мінекономіки

https://appu.org.ua/main-

news/rozyasnennya-do-zakonu-

%e2%84%962136-vid-15-03-2022-

roku-pro-organizacziyu-trudovih-

vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-

stanu-z-urahuvannyam-komentariv-

minekonomiki/

98 07.06.2022 Нарешті відновлено реєстрацію 
податкових накладних в ЄРПН

https://appu.org.ua/main-

news/nareshti-vidnovleno-

re%d1%94stracziyu-podatkovih-

nakladnih-v-%d1%94rpn/

99 09.06.2022 Термін реєстрації ПН в ЄРПН за 
операціями, здійсненими в період лютий-
травень 2022 року, платниками, у яких є 
можливість виконувати такий обов’язок

https://appu.org.ua/main-

news/termin-

re%d1%94straczi%d1%97-pn-v-

%d1%94rpn-za-operacziyami-

zdijsnenimi-v-period-lyutij-traven-

2022-roku-platnikami-u-yakih-

%d1%94-mozhlivist-vikonuvati-takij-

obovyazok/

100 09.06.2022

Як всім Вам відомо, з 27 травня цього року 
ДПС України запустили роботу ЄРПН та СЕА 
ПДВ, чим відкрили реєстрацію податкових 
накладних тощо.

https://appu.org.ua/main-news/9464-

2/

101 10.06.2022
Роз’яснення щодо застосування штрафних 
санкцій за несвоєчасну реєстрацію ПН/РК, 
складених за період 01-31 травня 2022 
року

https://appu.org.ua/main-

news/rozyasnennya-shhodo-

zastosuvannya-shtrafnih-sankczij-za-

nesvo%d1%94chasnu-

re%d1%94stracziyu-pn-rk-skladenih-

za-period-01-31-travnya-2022-roku/

102 13.06.2022
За ініціативи ВГО АППУ відбулася робоча 
зустріч представників експертного 
середовища БЕБУ, СБУ, ДПСУ, ЗСУ та 
бізнесу з компанією LIGA ZAKON

https://appu.org.ua/main-news/za-

inicziativi-vgo-appu-vidbulasya-

robocha-zustrich-predstavnikiv-

ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-

dpsu-zsu-ta-biznesu-z-

kompani%d1%94yu-liga-zakon/

https://appu.org.ua/main-news/shanovni-instituti-gromadyanskogo-suspilstva/
https://appu.org.ua/main-news/shanovni-instituti-gromadyanskogo-suspilstva/
https://appu.org.ua/main-news/shanovni-instituti-gromadyanskogo-suspilstva/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-do-zakonu-%e2%84%962136-vid-15-03-2022-roku-pro-organizacziyu-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu-z-urahuvannyam-komentariv-minekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-do-zakonu-%e2%84%962136-vid-15-03-2022-roku-pro-organizacziyu-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu-z-urahuvannyam-komentariv-minekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-do-zakonu-%e2%84%962136-vid-15-03-2022-roku-pro-organizacziyu-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu-z-urahuvannyam-komentariv-minekonomiki/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-do-zakonu-%e2%84%962136-vid-15-03-2022-roku-pro-organizacziyu-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu-z-urahuvannyam-komentariv-minekonomiki/
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103 14.06.2022
Щодо необхідності збереження 
резидентності України під час війни для 
українських платників податків (відкритий 
лист)

https://appu.org.ua/main-

news/shhodo-neobhidnosti-

zberezhennya-rezidentnosti-

ukra%d1%97ni-pid-chas-vijni-dlya-

ukra%d1%97nskih-platnikiv-podatkiv-

vidkritij-list/

104 15.06.2022

На базі ВГО АППУ відбулася чергова 
робоча зустріч представників експертного 
середовища БЕБУ, СБУ, ДПСУ, ЗСУ, 
Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України та бізнесу з компанією LIGA 
ZAKON

https://appu.org.ua/main-news/na-

bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-

robocha-zustrich-predstavnikiv-

ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-

dpsu-zsu-ta-biznesu-z-

kompani%d1%94yu-liga-zakon/

105 16.06.2022
Президент АППУ Грігол Катамадзе 
прийняв участь у Презентації 
новоствореного Департаменту безпеки 
економіки та кіберпростору Офісу 
Генерального прокурора України.

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-prijnyav-uchast-u-

prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-

departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-

kiberprostoru-ofisu-generalnogo-

prokurora-ukra%d1%97ni/

106 20.06.2022
ПРЕДСТАВНИКИ ВГО АППУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ОН-ЛАЙН ЗУСТРІЧІ З ПРЕДСТАВНИКАМИ 
КОМІТЕТУ ВРУ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ, 
ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

https://appu.org.ua/main-

news/predstavniki-vgo-appu-vzyali-

uchast-u-on-lajn-zustrichi-z-

predstavnikami-komitetu-vru-z-pitan-

finansiv-podatkovo%d1%97-ta-

mitno%d1%97-politiki/

107 21.06.2022

Інформаційний лист № 3/2022: Закон 
України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ 
«Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України 
щодо особливостей податкового 
адміністрування податків, зборів та 
єдиного внеску під час дії воєнного, 
надзвичайного стану»

https://appu.org.ua/main-

news/informaczijnij-list-%e2%84%96-

3-2022-zakon-ukra%d1%97ni-vid-12-

travnya-2022-roku-%e2%84%96-2260-

ih-pro-vnesennya-zmin-do-

podatkovogo-kodeksu-ukra%d1%97ni-

ta-inshih-zakoniv-ukra%d1%97ni-

shhodo-o/

108 23.06.2022

На базі ВГО АППУ відбулася чергова 
робоча зустріч представників експертного 
середовища БЕБУ, СБУ, ДПСУ, ЗСУ, 
Департаменту кіберполіції Національної 
поліції України, Департаменту безпеки 
економіки та кіберпростору Офісу 
Генерального прокурора України, та 
бізнесу з компанією LIGA ZAKON

https://appu.org.ua/main-news/na-

bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-

robocha-zustrich-predstavnikiv-

ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-

dpsu-zsu-departamentu-

kiberpoliczi%d1%97-

naczionalno%d1%97-policzi%d1%97-

ukra%d1%97ni-depart/
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https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-dpsu-zsu-departamentu-kiberpoliczi%d1%97-naczionalno%d1%97-policzi%d1%97-ukra%d1%97ni-depart/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-dpsu-zsu-departamentu-kiberpoliczi%d1%97-naczionalno%d1%97-policzi%d1%97-ukra%d1%97ni-depart/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-dpsu-zsu-departamentu-kiberpoliczi%d1%97-naczionalno%d1%97-policzi%d1%97-ukra%d1%97ni-depart/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-dpsu-zsu-departamentu-kiberpoliczi%d1%97-naczionalno%d1%97-policzi%d1%97-ukra%d1%97ni-depart/


109 29.06.2022

Президент АППУ Грігол Катамадзе провів 
першу зустріч із членами створеної 
Робочої групи ВГО АППУ по створенню 
механізму проведення міжнародного 
судового процесу відшкодування збитків, 
завданих бізнесу-членам АППУ, внаслідок 
війни за рахунок арештованих/санкційних 
активів рф

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-

chlenami-stvoreno%d1%97-

robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-

stvorennyu-mehanizmu-provedennya-

mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-

vidshkoduvannya-zbitk/

110 29.06.2022

На базі ВГО АППУ відбулася чергова 
робоча зустріч представників експертного 

середовища БЕБУ, СБУ, Департаменту 
безпеки економіки та кіберпростору Офісу 

Генерального прокурора України, ДПС 
України, Держаудитслужби та ЗСУ.

https://appu.org.ua/main-news/na-

bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-

robocha-zustrich-predstavnikiv-

ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-

departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-

kiberprostoru-ofisu-generalnogo-

prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/

111 01.07.2022
Асоціація платників податків УКРАЇНИ: 

СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-news/vtrati-

rosijskogo-okupanta-za-67-dib-

zagarbniczko%d1%97-vijni-rf-v-

ukra%d1%97ni-skladayut-ponad-

23500-osib-genshtab-zsu/

112 01.07.2022
TAXPAYERS ASSOCIATION OF UKRAINE: 

SITUATION IN UKRAINE (ЕЖЕДНЕВНО)

https://appu.org.ua/main-news/the-

losses-of-the-russian-occupier-during-

the-67-days-of-the-russian-war-of-

aggression-in-ukraine-amount-to-

around-23500-people-the-general-

staff-of-the-armed-forces/

113 03.07.2022

Президент АППУ Грігол Катамадзе провів 
чергову зустріч із членами Робочої групи 
ВГО АППУ «Україна після війни» та 
американською стороною

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-proviv-chergovu-zustrich-

iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-

vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-

ta-amerikanskoyu-storonoyu/

114 04.07.2022 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДПС УКРАЇНИ № 
3/2022

https://appu.org.ua/main-

news/informaczijnij-list-dps-

ukra%d1%97ni-%e2%84%96-3-2022/

115 04.07.2022
Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв 
участь в урочистому заході з нагоди 
вручення Дипломів бакалаврам 
випускникам Навчально-наукового 
інституту економічної безпеки та

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-v-

urochistomu-zahodi-z-nagodi-

vruchennya-diplomiv-bakalavram-

vipusknikam-navchalno-naukovogo-

institutu-ekonomichno%d1%97-

bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/

116 05.07.2022
Все, що треба знати про — Податок на 

нерухоме майно під час воєнного стану.

https://appu.org.ua/main-news/vse-

shho-treba-znati-pro-podatok-na-

neruhome-majno-pid-chas-

vo%d1%94nnogo-stanu/

https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-chergovu-zustrich-iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-ta-amerikanskoyu-storonoyu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-chergovu-zustrich-iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-ta-amerikanskoyu-storonoyu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-chergovu-zustrich-iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-ta-amerikanskoyu-storonoyu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-chergovu-zustrich-iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-ta-amerikanskoyu-storonoyu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-chergovu-zustrich-iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-ta-amerikanskoyu-storonoyu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-chergovu-zustrich-iz-chlenami-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-ukra%d1%97na-pislya-vijni-ta-amerikanskoyu-storonoyu/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-dps-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-3-2022/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-dps-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-3-2022/
https://appu.org.ua/main-news/informaczijnij-list-dps-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-3-2022/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/


117 06.07.2022
КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИНАХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

https://appu.org.ua/main-

news/klyuchovi-zmini-v-zemelnih-

vidnosinah-pid-chas-vo%d1%94nnogo-

stanu/

118 07.07.2022

“На підставі яких документів за звітні 
періоди лютий – травень 2022 року 
формують податковий кредит платники 
податків, що використовують касовий 
метод обліку ПДВ?”

https://appu.org.ua/main-news/na-

pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-

periodi-lyutij-traven-2022-roku-

formuyut-podatkovij-kredit-platniki-

podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-

metod-obliku-pdv/

119 08.07.2022 Скасовано перелік критичного імпорту
https://appu.org.ua/main-

news/skasovano-perelik-kritichnogo-

importu/

120 11.07.2022

Юридичним особам надано строк для 
щорічного підтвердження даних про своїх 
кінцевих бенефіціарних власників до 
11.07.2022 року. Компанії, які не встигли 
це зробити минулого року, мали час до 
липня. Але війна внесла свої корективи.

https://appu.org.ua/main-news/the-

total-combat-losses-of-the-enemy-

from-24-02-to-10-07-were-

approximately-personnel-about-

37300-tanks-%e2%80%92-1641-apv-

%e2%80%92-3823-artillery-systems-

834-mlrs-247-

anti/?preview_id=9676&preview_non

ce=0439cd0df8&preview=true

121 11.07.2022

Спрощено валютні обмеження для імпорту 
товарної продукції та збільшено граничні 
строки розрахунків за експортно-
імпортними операціями

https://appu.org.ua/main-

news/sproshheno-valyutni-

obmezhennya-dlya-importu-

tovarno%d1%97-produkczi%d1%97-ta-

zbilsheno-granichni-stroki-

rozrahunkiv-za-eksportno-importnimi-

operacziyami/

122 14.07.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко взяла участь в 
секції 1 «Податки: новації та 
застереження» Форуму IFRSForum Ukraine-
2022 «На шляху до перемоги та сталого 
розвитку»

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-

sekczi%d1%97-1-podatki-

novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-

forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-

shlyahu-do-peremogi-ta-st/

123 15.07.2022

Президент ВГО «Асоціація платників 
податків України» Грігол Катамадзе взяв 
участь в Робочій зустрічі з в. о. Голови 
Фонду державного майна України Ольгою 
Батовою.

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-vgo-asocziacziya-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-

grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-

robochij-zustrichi-z-v-o-golovi-fondu-

derzhavnogo-majna-ukra%d1%97ni-

olgoyu-batovoyu/

https://appu.org.ua/main-news/klyuchovi-zmini-v-zemelnih-vidnosinah-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/klyuchovi-zmini-v-zemelnih-vidnosinah-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/klyuchovi-zmini-v-zemelnih-vidnosinah-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/klyuchovi-zmini-v-zemelnih-vidnosinah-pid-chas-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/na-pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-periodi-lyutij-traven-2022-roku-formuyut-podatkovij-kredit-platniki-podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-metod-obliku-pdv/
https://appu.org.ua/main-news/na-pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-periodi-lyutij-traven-2022-roku-formuyut-podatkovij-kredit-platniki-podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-metod-obliku-pdv/
https://appu.org.ua/main-news/na-pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-periodi-lyutij-traven-2022-roku-formuyut-podatkovij-kredit-platniki-podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-metod-obliku-pdv/
https://appu.org.ua/main-news/na-pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-periodi-lyutij-traven-2022-roku-formuyut-podatkovij-kredit-platniki-podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-metod-obliku-pdv/
https://appu.org.ua/main-news/na-pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-periodi-lyutij-traven-2022-roku-formuyut-podatkovij-kredit-platniki-podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-metod-obliku-pdv/
https://appu.org.ua/main-news/na-pidstavi-yakih-dokumentiv-za-zvitni-periodi-lyutij-traven-2022-roku-formuyut-podatkovij-kredit-platniki-podatkiv-shho-vikoristovuyut-kasovij-metod-obliku-pdv/
https://appu.org.ua/main-news/skasovano-perelik-kritichnogo-importu/
https://appu.org.ua/main-news/skasovano-perelik-kritichnogo-importu/
https://appu.org.ua/main-news/skasovano-perelik-kritichnogo-importu/
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124 20.07.2022

КОМЕНТАРІ МІНЕКОНОМІКИ ДО ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ ВІД 1 ЛИПНЯ 2022 Р. № 2352-ІХ 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
ОПТИМІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН»

https://appu.org.ua/main-

news/komentari-minekonomiki-do-

zakonu-ukra%d1%97ni-vid-1-lipnya-

2022-r-%e2%84%96-2352-ih-pro-

vnesennya-zmin-do-deyakih-

zakonodavchih-aktiv-ukra%d1%97ni-

shhodo-optimizaczi%d1%97-trudovih-

vidnosin/

125 21.07.2022
Державна податкова служба України  
інформує

https://appu.org.ua/main-news/9722-

2/

126 25.07.2022

Чи зупиняються строки розгляду комісією 
регіонального рівня пояснень та копій 
документів щодо податкових 
накладних/розрахунків коригування, 
реєстрацію яких в Єдиному реєстрі 
податкових накладних зупинено, та 
Таблиці даних платника податку на період 
дії…

Чи зупиняються строки розгляду 
комісією регіонального рівня 
пояснень та копій документів щодо 
податкових накладних/розрахунків 
коригування, реєстрацію яких в 
Єдиному реєстрі податкових 
накладних зупинено, та Таблиці 
даних платника податку на період 
дії…

127 27.07.2022

Оприлюднено для коментування проекти 
розділів плану заходів з післявоєнного 
відновлення та розвитку України

https://appu.org.ua/main-

news/oprilyudneno-dlya-

komentuvannya-proekti-rozdiliv-

planu-zahodiv-z-

pislyavo%d1%94nnogo-vidnovlennya-

ta-rozvitku-ukra%d1%97ni/

128 27.07.2022
Актуальне про основні зміни у 
податковому законодавстві

https://appu.org.ua/main-

news/aktualne-pro-osnovni-zmini-u-

podatkovomu-zakonodavstvi/

129 06.08.2022 БІЗНЕС У БЛОКАДІ практичні поради
https://appu.org.ua/main-

news/biznes-u-blokadi-praktichni-

poradi/

130 06.08.2022
Комунікаційні податкові платформи в 

регіонах

https://appu.org.ua/main-

news/komunikaczijni-podatkovi-

platformi-v-regionah/

131 11.08.2022
Бізнес закликає не запроваджувати 10% 
збір на придбання валюти імпортерами

https://appu.org.ua/main-

news/biznes-zaklika%d1%94-ne-

zaprovadzhuvati-10-zbir-na-

pridbannya-valyuti-importerami/

132 17.08.2022

Які показники діяльності (за період 
перебування на загальній системі 

оподаткування чи за півріччя 2022 року 
наростаючим підсумком) враховуються у 

фінансовій звітності, яка подається разом з 
Податковою декларацією з податку на 

прибуток підприємств…

https://appu.org.ua/main-news/yaki-

pokazniki-diyalnosti-za-period-

perebuvannya-na-zagalnij-sistemi-

opodatkuvannya-chi-za-pivrichchya-

2022-roku-narostayuchim-

pidsumkom-vrahovuyutsya-u-

finansovij-zvitnosti-yaka-

poda%d1%94tsya-raz/
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133 17.08.2022
Новий Закон про акціонерні товариства: 

аналіз від ВС

https://appu.org.ua/main-news/novij-

zakon-pro-akczionerni-tovaristva-

analiz-vid-vs/

134 17.08.2022

Коментар до останніх змін до Державного 
реєстру реєстраторів розрахункових 

операцій

https://appu.org.ua/main-

news/komentar-do-ostannih-zmin-do-

derzhavnogo-re%d1%94stru-

re%d1%94stratoriv-rozrahunkovih-

operaczij/

135 22.08.2022
З 16 серпня цього року – змінено форму 

декларації з екологічного податку

https://appu.org.ua/main-news/z-16-

serpnya-czogo-roku-zmineno-formu-

deklaraczi%d1%97-z-ekologichnogo-

podatku/

136 24.08.2022
Почав діяти новий порядок списання 

безнадійного податкового боргу

https://appu.org.ua/main-

news/pochav-diyati-novij-poryadok-

spisannya-beznadijnogo-podatkovogo-

borgu/

137 25.08.2022
30 серпня –останній день сплати податків 

за липень цього року

https://appu.org.ua/main-news/30-

serpnya-ostannij-den-splati-podatkiv-

za-lipen-czogo-roku/

138 26.08.2022
Особливості регулювання земельних 

відносин під час війни

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-regulyuvannya-

zemelnih-vidnosin-pid-chas-vijni/

139 27.08.2022
Трудові відносини у воєнний час — 

питання/відповіді

https://appu.org.ua/main-

news/trudovi-vidnosini-u-

vo%d1%94nnij-chas-pitannya-

vidpovidi/

140 31.08.2022
Представники ДПС обговорили з УСПП та 

АППУ питання подальшої взаємодії

https://appu.org.ua/main-

news/predstavniki-dps-obgovorili-z-

uspp-ta-appu-pitannya-

podalsho%d1%97-

vza%d1%94modi%d1%97/

141 31.08.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко взяла участь у 

Робочій зустрічі з представниками ДПС 
України

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-

u-robochij-zustrichi-z-predstavnikami-

dps-ukra%d1%97ni/

142 01.09.2022

Чи є обмеження програмного 
забезпечення по кількості рядків у таблиці 

даних платника податку?

https://appu.org.ua/main-news/chi-

%d1%94-obmezhennya-programnogo-

zabezpechennya-po-kilkosti-ryadkiv-u-

tabliczi-danih-platnika-podatku/

143 01.09.2022

Чи зупиняються строки розгляду комісією 
регіонального рівня пояснень та копій 

документів щодо податкових 
накладних/розрахунків коригування, 
реєстрацію яких в Єдиному реєстрі 
податкових накладних зупинено, та 

Таблиці даних платника податку на період 
дії…

https://appu.org.ua/main-news/chi-

zupinyayutsya-stroki-rozglyadu-

komisi%d1%94yu-regionalnogo-rivnya-

poyasnen-ta-kopij-dokumentiv-

shhodo-podatkovih-nakladnih-

rozrahunkiv-koriguvannya-

re%d1%94stracziyu-yakih-v-

%d1%94dinomu-re-2/
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https://appu.org.ua/main-news/pochav-diyati-novij-poryadok-spisannya-beznadijnogo-podatkovogo-borgu/
https://appu.org.ua/main-news/pochav-diyati-novij-poryadok-spisannya-beznadijnogo-podatkovogo-borgu/
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https://appu.org.ua/main-news/30-serpnya-ostannij-den-splati-podatkiv-za-lipen-czogo-roku/
https://appu.org.ua/main-news/30-serpnya-ostannij-den-splati-podatkiv-za-lipen-czogo-roku/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-regulyuvannya-zemelnih-vidnosin-pid-chas-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-regulyuvannya-zemelnih-vidnosin-pid-chas-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/osoblivosti-regulyuvannya-zemelnih-vidnosin-pid-chas-vijni/
https://appu.org.ua/main-news/trudovi-vidnosini-u-vo%d1%94nnij-chas-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/trudovi-vidnosini-u-vo%d1%94nnij-chas-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/trudovi-vidnosini-u-vo%d1%94nnij-chas-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/trudovi-vidnosini-u-vo%d1%94nnij-chas-pitannya-vidpovidi/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-dps-obgovorili-z-uspp-ta-appu-pitannya-podalsho%d1%97-vza%d1%94modi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-dps-obgovorili-z-uspp-ta-appu-pitannya-podalsho%d1%97-vza%d1%94modi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/predstavniki-dps-obgovorili-z-uspp-ta-appu-pitannya-podalsho%d1%97-vza%d1%94modi%d1%97/
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https://appu.org.ua/main-news/chi-%d1%94-obmezhennya-programnogo-zabezpechennya-po-kilkosti-ryadkiv-u-tabliczi-danih-platnika-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/chi-%d1%94-obmezhennya-programnogo-zabezpechennya-po-kilkosti-ryadkiv-u-tabliczi-danih-platnika-podatku/
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https://appu.org.ua/main-news/chi-zupinyayutsya-stroki-rozglyadu-komisi%d1%94yu-regionalnogo-rivnya-poyasnen-ta-kopij-dokumentiv-shhodo-podatkovih-nakladnih-rozrahunkiv-koriguvannya-re%d1%94stracziyu-yakih-v-%d1%94dinomu-re-2/
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https://appu.org.ua/main-news/chi-zupinyayutsya-stroki-rozglyadu-komisi%d1%94yu-regionalnogo-rivnya-poyasnen-ta-kopij-dokumentiv-shhodo-podatkovih-nakladnih-rozrahunkiv-koriguvannya-re%d1%94stracziyu-yakih-v-%d1%94dinomu-re-2/


144 01.09.2022
Подання таблиці даних платником податку 

на додану вартість

https://appu.org.ua/main-

news/podannya-tabliczi-danih-

platnikom-podatku-na-dodanu-

vartist/

145 06.09.2022

З 6 вересня – старт подання заяви до ДПС 
для підтвердження неможливості 

виконання обов’язків

https://appu.org.ua/main-news/z-6-

veresnya-start-podannya-zayavi-do-

dps-dlya-pidtverdzhennya-

nemozhlivosti-vikonannya-

obovyazkiv/

146 06.09.2022

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе 
взяв участь в дискусії з питань ефективної 

реалізації різних галузей державної 
діяльності.

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-vgo-appu-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-v-

diskusi%d1%97-z-pitan-

efektivno%d1%97-realizaczi%d1%97-

riznih-galuzej-derzhavno%d1%97-

diyalnosti/

147 06.09.2022

Grigol Katamadze, the President of the 

Taxpayers Association of Ukraine, took part 

in a discussion on the implementation of 

effective policies in various branches of state 

activity.

https://appu.org.ua/main-news/grigol-

katamadze-the-president-of-the-

taxpayers-association-of-ukraine-took-

part-in-a-discussion-on-the-

implementation-of-effective-policies-

in-various-branches-of-state-activity/

148 07.09.2022
ОСОБЛИВОСТI ОПОДАТКУВАННЯ В ПЕРIОД 

ДII ВIЙСЬКОВОГО СТАНУ

https://appu.org.ua/main-

news/osoblivosti-opodatkuvannya-v-

period-dii-vijskovogo-stanu/

149 07.09.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко взяла участь у он-

лайн Робочій зустрічі з представниками ГУ 
ДПС у місті Києві

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-

u-on-lajn-robochij-zustrichi-z-

predstavnikami-gu-dps-u-misti-

ki%d1%94vi/

150 08.09.2022

ДПС інформує: запроваджено зміни в 
податкуванні, які стосуються 

волонтерської діяльності

https://appu.org.ua/main-news/dps-

informu%d1%94-zaprovadzheno-

zmini-v-podatkuvanni-yaki-

stosuyutsya-volontersko%d1%97-

diyalnosti/

151 08.09.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 

модератором Вебінару для членів ВГО 
АППУ з актуальних питань МСФЗ та ТЦУ

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-

vgo-appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-

tczu/

152 09.09.2022
Бюро економічної безпеки працює дев’ять 

місяців. Які висновки можна зробити?

https://appu.org.ua/main-

news/byuro-ekonomichno%d1%97-

bezpeki-praczyu%d1%94-devyat-

misyacziv-yaki-visnovki-mozhna-

zrobiti/
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https://appu.org.ua/main-news/z-6-veresnya-start-podannya-zayavi-do-dps-dlya-pidtverdzhennya-nemozhlivosti-vikonannya-obovyazkiv/
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153 09.09.2022

The Bureau of Economic Security has been 

operating for nine months. What conclusions 

can be drawn?

https://appu.org.ua/main-news/the-

bureau-of-economic-security-has-

been-operating-for-nine-months-

what-conclusions-can-be-drawn/

154 09.09.2022

В рамках Комунікаційної податкової 
платформи відбулась он-лайн Робоча 

зустріч Генерального директора ВГО АППУ 
Людмили Герасименко із заступником 
начальника ГУ ДПС у Київській області 

Володимиром Луговським

https://appu.org.ua/main-news/v-

ramkah-komunikaczijno%d1%97-

podatkovo%d1%97-platformi-

vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-

generalnogo-direktora-vgo-appu-

lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-

nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-

oblasti-v/

155 14.09.2022 До уваги платників!
https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv/

156 16.09.2022

Відбулася он-лайн Робоча зустріч 
Генерального директора ВГО АППУ 

Людмили Герасименко з в.о. начальника 
ГУ ДПС у Волинській області Сергієм 

Лисеюком

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-on-lajn-robocha-

zustrich-generalnogo-direktora-vgo-

appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-

nachalnika-gu-dps-u-volinskij-oblasti-

sergi%d1%94m-liseyukom/

157 16.09.2022

Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв 
участь в засіданні робочої групи з 

розроблення проєкту європейського 
Податкового Кодексу України

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-v-zasidanni-

robocho%d1%97-grupi-z-

rozroblennya-pro%d1%94ktu-

%d1%94vropejskogo-podatkovogo-

kodeksu-ukra%d1%97ni/

158 16.09.2022
Голова ФДМУ зустрівся із Президентом 

Асоціації платників податків України

https://appu.org.ua/main-

news/golova-fdmu-zustrivsya-iz-

prezidentom-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni/

159 19.09.2022

Основні правила заповнення та контролю 
повноти подання Звіту про контрольовані 

операції

https://appu.org.ua/main-

news/osnovni-pravila-zapovnennya-ta-

kontrolyu-povnoti-podannya-zvitu-

pro-kontrolovani-operaczi%d1%97/

160 20.09.2022

Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе 
провів зустріч міських голів та 

представників міськрад Бучі, Ірпеня, 
Фастова та Харкова з відомим 

архітектором, підприємцем і науковцем з 
MIT професором Кентом Ларсоном.

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-vgo-appu-grigol-

katamadze-proviv-zustrich-miskih-

goliv-ta-predstavnikiv-miskrad-buchi-

irpenya-fastova-ta-harkova-z-

vidomim-arhitektorom-

pidpri%d1%94mczem-i-naukovczem-z-

mit-profesorom-ken/

https://appu.org.ua/main-news/the-bureau-of-economic-security-has-been-operating-for-nine-months-what-conclusions-can-be-drawn/
https://appu.org.ua/main-news/the-bureau-of-economic-security-has-been-operating-for-nine-months-what-conclusions-can-be-drawn/
https://appu.org.ua/main-news/the-bureau-of-economic-security-has-been-operating-for-nine-months-what-conclusions-can-be-drawn/
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161 20.09.2022

The President of the UNGO “Taxpayers 
Association of Ukraine” Grigol Katamadze 

held a meeting of the mayors and 

representatives of the city councils of Bucha, 

Irpen, Fastov and Kharkiv with the famous 

architect, entrepreneur and scientist from 

MIT Professor Kent Larson

https://appu.org.ua/main-news/the-

president-of-the-ungo-taxpayers-

association-of-ukraine-grigol-

katamadze-held-a-meeting-of-the-

mayors-and-representatives-of-the-

city-councils-of-bucha-irpen-fastov-

and-kharkiv/

162 22.09.2022

Бюро економічної безпеки може 
перетворитися на потужний і потрібний 

правоохоронний орган: що для цього 
потрібно

https://appu.org.ua/main-

news/byuro-ekonomichno%d1%97-

bezpeki-mozhe-peretvoritisya-na-

potuzhnij-i-potribnij-pravoohoronnij-

organ-shho-dlya-czogo-potribno/

163 22.09.2022
«БЕБ» В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ

https://appu.org.ua/main-news/beb-

v-sistemi-ekonomichno%d1%97-

bezpeki-ukra%d1%97ni/

164 22.09.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 

Модератором он-лайн Вебінару за темою: 
«Особливості оподаткування в період дії 

військового стану».

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-

temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-

v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/

165 24.09.2022
ДПС та АППУ провели спільний онлайн 

вебінар для платників податків

https://appu.org.ua/main-news/dps-

ta-appu-proveli-spilnij-onlajn-vebinar-

dlya-platnikiv-podatkiv/

166 25.09.2022

Податок на прибуток. Харківські податківці 
відповідають на запитання платників 

податків

https://appu.org.ua/main-

news/podatok-na-pributok-harkivski-

podatkivczi-vidpovidayut-na-

zapitannya-platnikiv-podatkiv/

167 25.09.2022

Чи необхідно придбавати ліцензію на 
право зберігання пального якщо таке 

пальне зберігається в баку автомобіля, 
каністрі тощо, та наявність яких ємностей 

передбачає обов’язковість отримання 
ліцензії на зберігання пального?

https://appu.org.ua/main-news/chi-

neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-

pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-

take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-

baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-

nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-

peredbacha%d1%94-obov/

168 25.09.2022

Чи можна формувати податковий кредит 
за первинними документами від платника, 

що не може виконувати податкові 
обов’язки

https://appu.org.ua/main-news/chi-

mozhna-formuvati-podatkovij-kredit-

za-pervinnimi-dokumentami-vid-

platnika-shho-ne-mozhe-vikonuvati-

podatkovi-obovyazki/

169 25.09.2022

Уникнення ТОП – 10 помилок при 
заповненні Звіту про контрольовані 

операції

https://appu.org.ua/main-

news/uniknennya-top-10-pomilok-pri-

zapovnenni-zvitu-pro-kontrolovani-

operaczi%d1%97/
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https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/dps-ta-appu-proveli-spilnij-onlajn-vebinar-dlya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/dps-ta-appu-proveli-spilnij-onlajn-vebinar-dlya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/dps-ta-appu-proveli-spilnij-onlajn-vebinar-dlya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/podatok-na-pributok-harkivski-podatkivczi-vidpovidayut-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/podatok-na-pributok-harkivski-podatkivczi-vidpovidayut-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/podatok-na-pributok-harkivski-podatkivczi-vidpovidayut-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/podatok-na-pributok-harkivski-podatkivczi-vidpovidayut-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-neobhidno-pridbavati-liczenziyu-na-pravo-zberigannya-palnogo-yakshho-take-palne-zberiga%d1%94tsya-v-baku-avtomobilya-kanistri-toshho-ta-nayavnist-yakih-%d1%94mnostej-peredbacha%d1%94-obov/
https://appu.org.ua/main-news/chi-mozhna-formuvati-podatkovij-kredit-za-pervinnimi-dokumentami-vid-platnika-shho-ne-mozhe-vikonuvati-podatkovi-obovyazki/
https://appu.org.ua/main-news/chi-mozhna-formuvati-podatkovij-kredit-za-pervinnimi-dokumentami-vid-platnika-shho-ne-mozhe-vikonuvati-podatkovi-obovyazki/
https://appu.org.ua/main-news/chi-mozhna-formuvati-podatkovij-kredit-za-pervinnimi-dokumentami-vid-platnika-shho-ne-mozhe-vikonuvati-podatkovi-obovyazki/
https://appu.org.ua/main-news/chi-mozhna-formuvati-podatkovij-kredit-za-pervinnimi-dokumentami-vid-platnika-shho-ne-mozhe-vikonuvati-podatkovi-obovyazki/
https://appu.org.ua/main-news/chi-mozhna-formuvati-podatkovij-kredit-za-pervinnimi-dokumentami-vid-platnika-shho-ne-mozhe-vikonuvati-podatkovi-obovyazki/
https://appu.org.ua/main-news/uniknennya-top-10-pomilok-pri-zapovnenni-zvitu-pro-kontrolovani-operaczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uniknennya-top-10-pomilok-pri-zapovnenni-zvitu-pro-kontrolovani-operaczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uniknennya-top-10-pomilok-pri-zapovnenni-zvitu-pro-kontrolovani-operaczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uniknennya-top-10-pomilok-pri-zapovnenni-zvitu-pro-kontrolovani-operaczi%d1%97/


170 25.09.2022

Якщо основне місце обліку юрособи – це 
місце проживання керівника, необхідно 

подати повідомлення за ф. № 20-ОПП

https://appu.org.ua/main-

news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-

yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-

kerivnika-neobhidno-podati-

povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-

opp/

171 25.09.2022
Таблиця даних платника із поясненнями: 

як подати, щоб не отримати відмову

https://appu.org.ua/main-

news/tabliczya-danih-platnika-iz-

poyasnennyami-yak-podati-shhob-ne-

otrimati-vidmovu/

172 29.09.2022

У ЛЬВОВІ ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ 
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 

«ПРІОРИТЕТИ БІЗНЕСУ»

https://appu.org.ua/main-news/u-

lvovi-vidbulasya-konferencziya-

zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-

prioriteti-biznesu/

173 30.09.2022

Держава має створити умови, щоб 
український бізнес міг вистояти і 
розвиватися навіть у воєнний час

https://appu.org.ua/main-

news/derzhava-ma%d1%94-stvoriti-

umovi-shhob-ukra%d1%97nskij-

biznes-mig-vistoyati-i-rozvivatisya-

navit-u-vo%d1%94nnij-chas/

174 12.10.2022
ВГО «Асоціація платників податків 

України» інформує:

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-informu%d1%94-2/

175 13.10.2022

Відбулася он-лайн Робоча зустріч 
Генерального директора ВГО АППУ 

Людмили Герасименко з в.о. начальника 
ГУ ДПС у Житомирській області Сергієм 

Красиленком

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-on-lajn-robocha-

zustrich-generalnogo-direktora-vgo-

appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-

nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-

oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/

176 13.10.2022
Ризик-орієнтований підхід та економічна 

безпека

https://appu.org.ua/main-news/rizik-

ori%d1%94ntovanij-pidhid-ta-

ekonomichna-bezpeka/

177 14.10.2022
Особливості оподаткування платою за 

землю
Особливості оподаткування платою 
за землю

178 14.10.2022

On the initiative of the President of the 

Taxpayers Association of Ukraine, Grigol 

Katamadze, in cooperation with the 

Massachusetts Institute of Technology, on 

October 14, 2022, another online conference 

«American Vision of the Ukrainian Economic 
Conjuncture» was held

https://appu.org.ua/main-news/on-

the-initiative-of-the-president-of-the-

taxpayers-association-of-ukraine-

grigol-katamadze-in-cooperation-with-

the-massachusetts-institute-of-

technology-on-october-14-2022-

another-online-confere/

179 14.10.2022

За ініціативою Президента ВГО «Асоціація 
платників податків України» Грігола 

Катамадзе у співробітництві з 
Массачусетським технологічним 

інститутом 14 жовтня 2022 року відбулася 
чергова онлайн конференція 

«Американська візія Української 
Економічної кон’юнктури»

https://appu.org.ua/main-news/za-

inicziativoyu-prezidenta-vgo-

asocziacziya-platnikiv-podatkiv-

ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-

spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-

tehnologichnim-institutom-14-

zhovtnya-2022-roku-vidbulas/

https://appu.org.ua/main-news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-kerivnika-neobhidno-podati-povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-opp/
https://appu.org.ua/main-news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-kerivnika-neobhidno-podati-povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-opp/
https://appu.org.ua/main-news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-kerivnika-neobhidno-podati-povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-opp/
https://appu.org.ua/main-news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-kerivnika-neobhidno-podati-povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-opp/
https://appu.org.ua/main-news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-kerivnika-neobhidno-podati-povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-opp/
https://appu.org.ua/main-news/yakshho-osnovne-miscze-obliku-yurosobi-cze-miscze-prozhivannya-kerivnika-neobhidno-podati-povidomlennya-za-f-%e2%84%96-20-opp/
https://appu.org.ua/main-news/tabliczya-danih-platnika-iz-poyasnennyami-yak-podati-shhob-ne-otrimati-vidmovu/
https://appu.org.ua/main-news/tabliczya-danih-platnika-iz-poyasnennyami-yak-podati-shhob-ne-otrimati-vidmovu/
https://appu.org.ua/main-news/tabliczya-danih-platnika-iz-poyasnennyami-yak-podati-shhob-ne-otrimati-vidmovu/
https://appu.org.ua/main-news/tabliczya-danih-platnika-iz-poyasnennyami-yak-podati-shhob-ne-otrimati-vidmovu/
https://appu.org.ua/main-news/derzhava-ma%d1%94-stvoriti-umovi-shhob-ukra%d1%97nskij-biznes-mig-vistoyati-i-rozvivatisya-navit-u-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/derzhava-ma%d1%94-stvoriti-umovi-shhob-ukra%d1%97nskij-biznes-mig-vistoyati-i-rozvivatisya-navit-u-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/derzhava-ma%d1%94-stvoriti-umovi-shhob-ukra%d1%97nskij-biznes-mig-vistoyati-i-rozvivatisya-navit-u-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/derzhava-ma%d1%94-stvoriti-umovi-shhob-ukra%d1%97nskij-biznes-mig-vistoyati-i-rozvivatisya-navit-u-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/derzhava-ma%d1%94-stvoriti-umovi-shhob-ukra%d1%97nskij-biznes-mig-vistoyati-i-rozvivatisya-navit-u-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-informu%d1%94-2/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-informu%d1%94-2/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-informu%d1%94-2/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti-sergi%d1%94m-krasilenkom/
https://appu.org.ua/main-news/rizik-ori%d1%94ntovanij-pidhid-ta-ekonomichna-bezpeka/
https://appu.org.ua/main-news/rizik-ori%d1%94ntovanij-pidhid-ta-ekonomichna-bezpeka/
https://appu.org.ua/main-news/rizik-ori%d1%94ntovanij-pidhid-ta-ekonomichna-bezpeka/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/on-the-initiative-of-the-president-of-the-taxpayers-association-of-ukraine-grigol-katamadze-in-cooperation-with-the-massachusetts-institute-of-technology-on-october-14-2022-another-online-confere/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/
https://appu.org.ua/main-news/za-inicziativoyu-prezidenta-vgo-asocziacziya-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigola-katamadze-u-spivrobitnicztvi-z-massachusetskim-tehnologichnim-institutom-14-zhovtnya-2022-roku-vidbulas/


180 17.10.2022

Форум «Діалог громадянського 
суспільства, бізнесу та влади: виклики 

воєнного стану» відбудеться 21 жовтня 
(онлайн)

https://appu.org.ua/main-

news/10070-2/

181 18.10.2022
ДПС інформує: Щодо змін до Державного 

реєстру реєстраторів розрахункових 
informu%d1%94-shhodo-zmin-do-

182 18.10.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 

Модератором он-лайн Вебінару за темою: 
«Особливості МСФЗ-звітності в воєнний 

час»

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-

temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-

vo%d1%94nnij-chas/

183 19.10.2022

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПДВ!!! Яка 
відповідальність передбачена за 

порушення граничного строку реєстрації 
податкових накладних та розрахунків 

коригування до податкових накладних в 
ЄРПН?

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-pdv-yaka-

vidpovidalnist-peredbachena-za-

porushennya-granichnogo-stroku-

re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-

nakladnih-ta-rozrahunkiv-

koriguvannya-do-podatkovih-

nakladnih-v-%d1%94rpn/

184 19.10.2022

Відбулася чергова он-лайн Робоча зустріч 
Генерального директора ВГО АППУ 

Людмили Герасименко з представниками 
ГУ ДПС у Волинській област

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-chergova-on-lajn-

robocha-zustrich-generalnogo-

direktora-vgo-appu-lyudmili-

gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-

u-volinskij-oblasti/

185 20.10.2022

Щодо можливості застосування режиму 
звільнення від оподаткування ПДВ до 

операцій з постачання, у тому числі 
операцій з імпорту, відходів та брухту 

чорних і кольорових металів, які 
здійснювалися протягом січня – березня 

2022 року

https://appu.org.ua/main-

news/shhodo-mozhlivosti-

zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-

vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-

z-postachannya-u-tomu-chisli-

operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-

bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-

yaki-zdijsnyu/

186 21.10.2022

Президент АППУ Грігол Катамадзе взяв 
участь у бізнес-форумі «Діалог 

громадянського суспільства, бізнесу та 
влади: виклики воєнного часу» в якості 

спікера

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-

forumi-dialog-gromadyanskogo-

suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-

vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-

spikera/

187 25.10.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 

Модератором он-лайн Вебінару за темою: 
«ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ»

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-

temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-

vo%d1%94nnogo-stanu/

https://appu.org.ua/main-news/10070-2/
https://appu.org.ua/main-news/10070-2/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94-shhodo-zmin-do-derzhavnogo-re%d1%94stru-re%d1%94stratoriv-rozrahunkovih-operaczij/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94-shhodo-zmin-do-derzhavnogo-re%d1%94stru-re%d1%94stratoriv-rozrahunkovih-operaczij/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-pdv-yaka-vidpovidalnist-peredbachena-za-porushennya-granichnogo-stroku-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovih-nakladnih-ta-rozrahunkiv-koriguvannya-do-podatkovih-nakladnih-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/shhodo-mozhlivosti-zastosuvannya-rezhimu-zvilnennya-vid-opodatkuvannya-pdv-do-operaczij-z-postachannya-u-tomu-chisli-operaczij-z-importu-vidhodiv-ta-bruhtu-chornih-i-kolorovih-metaliv-yaki-zdijsnyu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-biznes-forumi-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-chasu-v-yakosti-spikera/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-trudovi-vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/


188 26.10.2022

Відбулася чергова он-лайн Робоча зустріч 
Генерального директора ВГО АППУ 

Людмили Герасименко з представниками 
ГУ ДПС у місті Києві

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-chergova-on-lajn-

robocha-zustrich-generalnogo-

direktora-vgo-appu-lyudmili-

gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-

u-misti-ki%d1%94vi/

189 28.10.2022

ПРЕДСТАВНИК ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ВГО 
АППУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ОН-ЛАЙН ЗУСТРІЧІ 
БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ З ПРЕДСТАВНИКАМИ 

МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

https://appu.org.ua/main-

news/predstavnik-generalno%d1%97-

direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-

uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-

asocziaczij-z-predstavnikami-

ministerstva-soczialno%d1%97-

politiki-ta-pensijnogo-fondu-

ukra%d1%97ni/

190 02.11.2022 Шановні інститути громадянського 
суспільства!

https://appu.org.ua/main-

news/shanovni-instituti-

gromadyanskogo-suspilstva-2/

191 02.11.2022 У Рівному відбувся Міжрегіональний 
форум для підтримки бізнесу, 
організований ПРООН,GIZ та партнерами

https://appu.org.ua/main-news/u-

rivnomu-vidbuvsya-mizhregionalnij-

forum-dlya-pidtrimki-biznesu-

organizovanij-proongiz-ta-

partnerami/

192 02.11.2022

ДПС: інформаційний лист № 6/2022

https://appu.org.ua/main-news/dps-

informaczijnij-list-%e2%84%96-6-

2022/

193 02.11.2022

ДПС інформує про роботу «гарячих ліній»

https://appu.org.ua/main-news/dps-

informu%d1%94-pro-robotu-

garyachih-linij/

194 02.11.2022

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ ГРІГОЛ КАТАМАДЗЕ ВЗЯВ 
УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА З РАДОЮ БІЗНЕС- 
ОМБУДСМЕНА ТА ПРОВІДНИМИ БІЗНЕС-
АСОЦІАЦІЯМИ

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-

vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-

prokurora-z-radoyu-biznes-

ombudsmena-ta-providnimi-biznes-

asocziacziyami/

195 04.11.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко взяла участь у он-
лайн Робочій зустрічі представників ДПС 
України з представниками інститутів 
громадянського суспільства та бізнес-
спільноти з питань обговорення змін 
питань зупинення реєстрації податкових 
накладних.

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-

u-on-lajn-robochij-zustrichi-

predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-z-

predstavnikami-institutiv-

gromadyanskogo-suspilstva-ta-biznes-

spilnoti-z/

196 04.11.2022 Відбулось засідання робочої групи 
Громадської ради при Головному 
управлінні ДПС у Чернівецькій області

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulos-zasidannya-

robocho%d1%97-grupi-

gromadsko%d1%97-radi-pri-

golovnomu-upravlinni-dps-u-

cherniveczkij-oblasti/

https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/main-news/vidbulasya-chergova-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-asocziaczij-z-predstavnikami-ministerstva-soczialno%d1%97-politiki-ta-pensijnogo-fondu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-asocziaczij-z-predstavnikami-ministerstva-soczialno%d1%97-politiki-ta-pensijnogo-fondu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-asocziaczij-z-predstavnikami-ministerstva-soczialno%d1%97-politiki-ta-pensijnogo-fondu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-asocziaczij-z-predstavnikami-ministerstva-soczialno%d1%97-politiki-ta-pensijnogo-fondu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-asocziaczij-z-predstavnikami-ministerstva-soczialno%d1%97-politiki-ta-pensijnogo-fondu-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-on-lajn-zustrichi-biznes-asocziaczij-z-predstavnikami-ministerstva-soczialno%d1%97-politiki-ta-pensijnogo-fondu-ukra%d1%97ni/
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197 07.11.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко взяла участь у он-
лайн Робочій зустрічі Голови Комітету ВРУ 
з питань фінансів, податкової та митної 
політики Данила Гетманцева, заступників 
МФУ та ДПС України з представниками 
інститутів громадянського суспільства та 
бізнес-спільноти з питань блокування 
податкових накладних.

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-

u-on-lajn-robochij-zustrichi-golovi-

komitetu-vru-z-pitan-finansiv-

podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-

politiki-danila-getmanczeva-zastup/

198 07.11.2022 Перезавантаження Бюро економічної 
безпеки: відмова від гірших традицій 
податкової міліції на користь ризик-
орієнтованого підходу

https://appu.org.ua/main-

news/perezavantazhennya-byuro-

ekonomichno%d1%97-bezpeki-

vidmova-vid-girshih-tradiczij-

podatkovo%d1%97-miliczi%d1%97-na-

korist-rizik-ori%d1%94ntovanogo-

pidhodu/

199 08.11.2022 ДПС повідомляє: інформаційний лист № 
7/2022

https://appu.org.ua/main-news/dps-

povidomlya%d1%94-informaczijnij-list-

%e2%84%96-7-2022/

200 10.11.2022

Попри розчарування результатами Бюро 
економічної безпеки, необхідно 
відмовитися від ідеї припинення його 
існування

https://appu.org.ua/main-news/popri-

rozcharuvannya-rezultatami-byuro-

ekonomichno%d1%97-bezpeki-

neobhidno-vidmovitisya-vid-

ide%d1%97-pripinennya-jogo-

isnuvannya-bilshe-chitajte-tut-https-

gordonua-com-ukr-blogs-grigol-

katamadze/

201 10.11.2022 ДПС розроблено відеоролик
https://appu.org.ua/main-news/dps-

rozrobleno-videorolik/

202 15.11.2022
ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ 
ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІТЕТУ ВРУ З 
ПРЕДСТАВНИКАМИ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЙ

https://appu.org.ua/main-

news/vidbulasya-robocha-zustrich-

predstavnikiv-komitetu-vru-z-

predstavnikami-biznes-asocziaczij/

203 15.11.2022

Президент Асоціації платників податків 
України, Віце-президент Європейської 
Асоціації платників податків Грігол 
Катамадзе виступив на засіданні 
Генеральній асамблеї Європейської 
Асоціації платників податків

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-

vicze-prezident-

%d1%94vropejsko%d1%97-

asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-

grigol-katamadze-vistupiv-na-

zasidanni-generalnij-

asamble%d1%97/

204 16.11.2022 Вебінар «СМКОР: зупинення і реєстрація 
податкових накладних»
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news/vebinar-smkor-zupinennya-i-

re%d1%94stracziya-podatkovih-

nakladnih/
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https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/
https://appu.org.ua/main-news/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/
https://appu.org.ua/main-news/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/
https://appu.org.ua/main-news/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/


205 17.11.2022 Представник ВГО АППУ взяла участь в он-
лайн Вебінарі за участю представників ДПС 
України та Ради бізнес-омбудсмена

https://appu.org.ua/main-

news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-

uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-

uchastyu-predstavnikiv-dps-

ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-

ombudsmena/

206 18.11.2022 Понад 100 головних бізнес-об’єднань 
України підтримують нашу реформу 
містобудування та її ключовий 
законопроєкт 5655

https://appu.org.ua/main-

news/ponad-100-golovnih-biznes-

ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-

pidtrimuyut-nashu-reformu-

mistobuduvannya-ta-

%d1%97%d1%97-klyuchovij-

zakonopro%d1%94kt-5655/

207 21.11.2022 Реформа системи містобудівного 
контролю та нагляду: підприємці за 
прозорі умови ведення бізнесу та за 
викорінення корупції у цій галузі

https://appu.org.ua/main-

news/reforma-sistemi-

mistobudivnogo-kontrolyu-ta-

naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-

prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-

za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-

czij-galuzi/

208 21.11.2022

Податкова служба звернула увагу на 
останні зміни до порядку блокування 
податкових накладних

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-podatkiv/

209 21.11.2022 Нові бюджетні рахунки на 2023 рік 
відкриють до 1 січня 2023 року!!!

https://appu.org.ua/main-news/novi-

byudzhetni-rahunki-na-2023-rik-

vidkriyut-do-1-sichnya-2023-roku/

210 21.11.2022 Постачальник втратив статус платника 
ПДВ: порядок коригування податковго 
кредиту при поверненні товару

https://appu.org.ua/main-

news/postachalnik-vtrativ-status-

platnika-pdv-poryadok-koriguvannya-

podatkovgo-kreditu-pri-povernenni-

tovaru/

211 22.11.2022 ПРЕДСТАВНИК ГЕНЕРАЛЬНОЇ ДИРЕКЦІЇ ВГО 
АППУ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ РОБОЧОЇ 
ГРУПИ З ПИТАНЬ ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ 
ПН/РК В ЄРПН

https://appu.org.ua/main-

news/predstavnik-generalno%d1%97-

direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-

uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-

grupi-z-pitan-zupinennya-

re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-

%d1%94rpn/

212 22.11.2022 Український бізнес закликає врегулювати 
проблему блокування податкових 
накладних

https://appu.org.ua/main-

news/ukra%d1%97nskij-biznes-

zaklika%d1%94-vregulyuvati-

problemu-blokuvannya-podatkovih-

nakladnih/

213 22.11.2022 ДПС інформує щодо норм Закону України 
№ 2720

https://appu.org.ua/main-news/dps-

informu%d1%94-shhodo-norm-

zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-

2720/

https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-uchastyu-predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-ombudsmena/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-uchastyu-predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-ombudsmena/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-uchastyu-predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-ombudsmena/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-uchastyu-predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-ombudsmena/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-uchastyu-predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-ombudsmena/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-vgo-appu-vzyala-uchast-uv-on-lajn-vebinari-za-uchastyu-predstavnikiv-dps-ukra%d1%97ni-ta-radi-biznes-ombudsmena/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/reforma-sistemi-mistobudivnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-pidpri%d1%94mczi-za-prozori-umovi-vedennya-biznesu-ta-za-vikorinennya-korupczi%d1%97-u-czij-galuzi/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/novi-byudzhetni-rahunki-na-2023-rik-vidkriyut-do-1-sichnya-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/novi-byudzhetni-rahunki-na-2023-rik-vidkriyut-do-1-sichnya-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/novi-byudzhetni-rahunki-na-2023-rik-vidkriyut-do-1-sichnya-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/postachalnik-vtrativ-status-platnika-pdv-poryadok-koriguvannya-podatkovgo-kreditu-pri-povernenni-tovaru/
https://appu.org.ua/main-news/postachalnik-vtrativ-status-platnika-pdv-poryadok-koriguvannya-podatkovgo-kreditu-pri-povernenni-tovaru/
https://appu.org.ua/main-news/postachalnik-vtrativ-status-platnika-pdv-poryadok-koriguvannya-podatkovgo-kreditu-pri-povernenni-tovaru/
https://appu.org.ua/main-news/postachalnik-vtrativ-status-platnika-pdv-poryadok-koriguvannya-podatkovgo-kreditu-pri-povernenni-tovaru/
https://appu.org.ua/main-news/postachalnik-vtrativ-status-platnika-pdv-poryadok-koriguvannya-podatkovgo-kreditu-pri-povernenni-tovaru/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/predstavnik-generalno%d1%97-direkczi%d1%97-vgo-appu-vzyala-uchast-u-zustrichi-robocho%d1%97-grupi-z-pitan-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-pn-rk-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94-shhodo-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2720/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94-shhodo-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2720/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94-shhodo-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2720/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94-shhodo-norm-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2720/


214 23.11.2022 Український бізнес підтримує реформу 
містобудування і закликає якнайшвидше 
ухвалити законопроєкт №5655 
(звернення)

https://appu.org.ua/main-

news/ukra%d1%97nskij-biznes-

pidtrimu%d1%94-reformu-

mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-

yaknajshvidshe-uhvaliti-

zakonopro%d1%94kt-

%e2%84%965655-zvernennya/

215 25.11.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко взяла участь у 
Робочій зустрічі з Головою партії «Слуга 
народу» Оленою Шуляк та Головою 
Комітету ВРУ Данилом Гетманцевим

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-

u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-

parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-

shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-

danilom-getmanczevim/

216 28.11.2022 РОЗ’ЯСНЕННЯ:Кваліфікований 
електронний підпис

https://appu.org.ua/main-

news/rozyasnennyakvalifikovanij-

elektronnij-pidpis/

217 28.11.2022 РОЗ’ЯСНЕННЯ: Якою датою реєструється 
податкова накладна/розрахунок 
коригування до податкової накладної в 
ЄРПН

https://appu.org.ua/main-

news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-

re%d1%94stru%d1%94tsya-

podatkova-nakladna-rozrahunok-

koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-

nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/

218 28.11.2022 РОЗ’ЯСНЕННЯ:Які дії платника у разі 
прийняття рішення про неврахування 
таблиці даних платника податку?

https://appu.org.ua/main-

news/rozyasnennyayaki-di%d1%97-

platnika-u-razi-prijnyattya-rishennya-

pro-nevrahuvannya-tabliczi-danih-

platnika-podatku/

219 28.11.2022
РОЗ’ЯСНЕННЯ: Відсутня електрика та 
Інтернет: ДПС пояснила порядок 
використання РРО/ПРРО

https://appu.org.ua/main-

news/rozyasnennya-vidsutnya-

elektrika-ta-internet-dps-poyasnila-

poryadok-vikoristannya-rro-prro/

220 29.11.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 
Модератором он-лайн Вебінару на тему: 
«РОЗ’ЯСНЕННЯ БІЗНЕСУ НОРМ 
ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА. 
НА ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ»

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-

temu-rozyasnennya-biznesu-norm-

zakonodavstva-shho-stosuyutsya-

pensijnogo-zabezpechennya-

zokrema/

221 30.11.2022

МЕТОДИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
ДО ВЕБІНАРІВ ЗА ТЕМАМИ: «ОСОБЛИВОСТI 
ОПОДАТКУВАННЯ В ПЕРIОД ДII 
ВIЙСЬКОВОГО СТАНУ»; ОБ’ЄДНАНА 
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ З ПДФО, ЄСВ ТА 
ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ НА ПЕРІОД ДІЇ 
ВІЙСЬКОВОГО

https://appu.org.ua/main-

news/metodichno-informaczijni-

materiali-do-vebinariv-za-temami-

osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-

dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-

podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-

ta-vij/

https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nskij-biznes-pidtrimu%d1%94-reformu-mistobuduvannya-i-zaklika%d1%94-yaknajshvidshe-uhvaliti-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%965655-zvernennya/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-robochij-zustrichi-z-golovoyu-parti%d1%97-sluga-narodu-olenoyu-shulyak-ta-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyakvalifikovanij-elektronnij-pidpis/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyakvalifikovanij-elektronnij-pidpis/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyakvalifikovanij-elektronnij-pidpis/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-re%d1%94stru%d1%94tsya-podatkova-nakladna-rozrahunok-koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-re%d1%94stru%d1%94tsya-podatkova-nakladna-rozrahunok-koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-re%d1%94stru%d1%94tsya-podatkova-nakladna-rozrahunok-koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-re%d1%94stru%d1%94tsya-podatkova-nakladna-rozrahunok-koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-re%d1%94stru%d1%94tsya-podatkova-nakladna-rozrahunok-koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-yakoyu-datoyu-re%d1%94stru%d1%94tsya-podatkova-nakladna-rozrahunok-koriguvannya-do-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-v-%d1%94rpn/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyayaki-di%d1%97-platnika-u-razi-prijnyattya-rishennya-pro-nevrahuvannya-tabliczi-danih-platnika-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyayaki-di%d1%97-platnika-u-razi-prijnyattya-rishennya-pro-nevrahuvannya-tabliczi-danih-platnika-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyayaki-di%d1%97-platnika-u-razi-prijnyattya-rishennya-pro-nevrahuvannya-tabliczi-danih-platnika-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyayaki-di%d1%97-platnika-u-razi-prijnyattya-rishennya-pro-nevrahuvannya-tabliczi-danih-platnika-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennyayaki-di%d1%97-platnika-u-razi-prijnyattya-rishennya-pro-nevrahuvannya-tabliczi-danih-platnika-podatku/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-vidsutnya-elektrika-ta-internet-dps-poyasnila-poryadok-vikoristannya-rro-prro/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-vidsutnya-elektrika-ta-internet-dps-poyasnila-poryadok-vikoristannya-rro-prro/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-vidsutnya-elektrika-ta-internet-dps-poyasnila-poryadok-vikoristannya-rro-prro/
https://appu.org.ua/main-news/rozyasnennya-vidsutnya-elektrika-ta-internet-dps-poyasnila-poryadok-vikoristannya-rro-prro/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zokrema/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/
https://appu.org.ua/main-news/metodichno-informaczijni-materiali-do-vebinariv-za-temami-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-dii-vijskovogo-stanu-ob%d1%94dnana-podatkova-zvitnist-z-pdfo-%d1%94sv-ta-vij/


222 06.12.2022

ВГО АППУ роз’яснення: Неможливо 
виконати податкові обов’язки через війну: 

чи штрафує ДПС за неподання заяви

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

appu-rozyasnennya-nemozhlivo-

vikonati-podatkovi-obovyazki-cherez-

vijnu-chi-shtrafu%d1%94-dps-za-

nepodannya-zayavi/

223 06.12.2022

ВГО АППУ ро’зяснення: Податкова 
накладна на звільнені операції: ДПС 

перелічила правила заповнення

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

appu-rozyasnennya-podatkova-

nakladna-na-zvilneni-

operaczi%d1%97-dps-perelichila-

pravila-zapovnennya/

224 06.12.2022

ВГО АППУ: роз’яснення Які дії платника 
якщо протягом операційного дня не 
отримано квитанції

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

appu-rozyasnennya-yaki-di%d1%97-

platnika-yakshho-protyagom-

operaczijnogo-dnya-ne-otrimano-

kvitanczi%d1%97/

225 07.12.2022
ВГО АППУ роз’яснення: За якою формою 
(формат, розмір) подаються письмові 
пояснення/скарги на рішення комісії та 
копії документів

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

appu-rozyasnennya-za-yakoyu-

formoyu-format-rozmir-podayutsya-

pismovi-poyasnennya-skargi-na-

rishennya-komisi%d1%97-ta-

kopi%d1%97-dokumentiv/

226 07.12.2022

ВГО АППУ роз’яснення:Протягом якого 
часу платник податку має право на 
віднесення сум ПДВ до податкового 
кредиту

https://appu.org.ua/main-news/fw-

vgo-appu-rozyasnennyaprotyagom-

yakogo-chasu-platnik-podatku-

ma%d1%94-pravo-na-vidnesennya-

sum-pdv-do-podatkovogo-kreditu/

227 08.12.2022

Програми підтримки бізнесу дозволять 
збільшити експорт продукції глибокої 

переробки

https://appu.org.ua/main-

news/programi-pidtrimki-biznesu-

dozvolyat-zbilshiti-eksport-

produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-

pererobki/

228 09.12.2022

Генеральний директор ВГО АППУ 
Людмила Герасименко виступила 
Модератором безкоштовного чергового 
он-лайн Вебінару за темою: «Особливості 
оподаткування в період дії військового 
стану».

https://appu.org.ua/main-

news/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-bezkoshtovnogo-

chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-

temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-

v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/

229 09.12.2022

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ УКРАЇНИ ГРІГОЛ КАТАМАДЗЕ 
ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЧЕРГОВІЙ ЗУСТРІЧІ 
УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ З НАДЗВИЧАЙНИМ 
І ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ США 
МАЙКЛОМ МАКФОЛОМ

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-

grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-

chergovij-zustrichi-

ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-

nadzvichajnim-i-povnovazhnim-

poslom-ssha-majklom-makfolom/

230 12.12.2022 ДПС щодо гарячих ліній з питань 
оподаткування юридичних осіб

https://appu.org.ua/main-news/dps-

shhodo-garyachih-linij-z-pitan-

opodatkuvannya-yuridichnih-osib/

https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-nemozhlivo-vikonati-podatkovi-obovyazki-cherez-vijnu-chi-shtrafu%d1%94-dps-za-nepodannya-zayavi/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-nemozhlivo-vikonati-podatkovi-obovyazki-cherez-vijnu-chi-shtrafu%d1%94-dps-za-nepodannya-zayavi/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-nemozhlivo-vikonati-podatkovi-obovyazki-cherez-vijnu-chi-shtrafu%d1%94-dps-za-nepodannya-zayavi/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-nemozhlivo-vikonati-podatkovi-obovyazki-cherez-vijnu-chi-shtrafu%d1%94-dps-za-nepodannya-zayavi/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-nemozhlivo-vikonati-podatkovi-obovyazki-cherez-vijnu-chi-shtrafu%d1%94-dps-za-nepodannya-zayavi/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkova-nakladna-na-zvilneni-operaczi%d1%97-dps-perelichila-pravila-zapovnennya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkova-nakladna-na-zvilneni-operaczi%d1%97-dps-perelichila-pravila-zapovnennya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkova-nakladna-na-zvilneni-operaczi%d1%97-dps-perelichila-pravila-zapovnennya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkova-nakladna-na-zvilneni-operaczi%d1%97-dps-perelichila-pravila-zapovnennya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkova-nakladna-na-zvilneni-operaczi%d1%97-dps-perelichila-pravila-zapovnennya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-yaki-di%d1%97-platnika-yakshho-protyagom-operaczijnogo-dnya-ne-otrimano-kvitanczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-yaki-di%d1%97-platnika-yakshho-protyagom-operaczijnogo-dnya-ne-otrimano-kvitanczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-yaki-di%d1%97-platnika-yakshho-protyagom-operaczijnogo-dnya-ne-otrimano-kvitanczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-yaki-di%d1%97-platnika-yakshho-protyagom-operaczijnogo-dnya-ne-otrimano-kvitanczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-yaki-di%d1%97-platnika-yakshho-protyagom-operaczijnogo-dnya-ne-otrimano-kvitanczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-za-yakoyu-formoyu-format-rozmir-podayutsya-pismovi-poyasnennya-skargi-na-rishennya-komisi%d1%97-ta-kopi%d1%97-dokumentiv/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-za-yakoyu-formoyu-format-rozmir-podayutsya-pismovi-poyasnennya-skargi-na-rishennya-komisi%d1%97-ta-kopi%d1%97-dokumentiv/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-za-yakoyu-formoyu-format-rozmir-podayutsya-pismovi-poyasnennya-skargi-na-rishennya-komisi%d1%97-ta-kopi%d1%97-dokumentiv/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-za-yakoyu-formoyu-format-rozmir-podayutsya-pismovi-poyasnennya-skargi-na-rishennya-komisi%d1%97-ta-kopi%d1%97-dokumentiv/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-za-yakoyu-formoyu-format-rozmir-podayutsya-pismovi-poyasnennya-skargi-na-rishennya-komisi%d1%97-ta-kopi%d1%97-dokumentiv/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-za-yakoyu-formoyu-format-rozmir-podayutsya-pismovi-poyasnennya-skargi-na-rishennya-komisi%d1%97-ta-kopi%d1%97-dokumentiv/
https://appu.org.ua/main-news/fw-vgo-appu-rozyasnennyaprotyagom-yakogo-chasu-platnik-podatku-ma%d1%94-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kreditu/
https://appu.org.ua/main-news/fw-vgo-appu-rozyasnennyaprotyagom-yakogo-chasu-platnik-podatku-ma%d1%94-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kreditu/
https://appu.org.ua/main-news/fw-vgo-appu-rozyasnennyaprotyagom-yakogo-chasu-platnik-podatku-ma%d1%94-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kreditu/
https://appu.org.ua/main-news/fw-vgo-appu-rozyasnennyaprotyagom-yakogo-chasu-platnik-podatku-ma%d1%94-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kreditu/
https://appu.org.ua/main-news/fw-vgo-appu-rozyasnennyaprotyagom-yakogo-chasu-platnik-podatku-ma%d1%94-pravo-na-vidnesennya-sum-pdv-do-podatkovogo-kreditu/
https://appu.org.ua/main-news/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/main-news/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/main-news/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/main-news/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/main-news/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-garyachih-linij-z-pitan-opodatkuvannya-yuridichnih-osib/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-garyachih-linij-z-pitan-opodatkuvannya-yuridichnih-osib/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-garyachih-linij-z-pitan-opodatkuvannya-yuridichnih-osib/


231 12.12.2022

ДПС щодо постанови КМУ № 1364

https://appu.org.ua/main-news/dps-

shhodo-postanovi-kmu-%e2%84%96-

1364/

232 12.12.2022 Потрібні законодавчі зміни для 
приборкання тіньового ринку підакцизної 
продукції

https://appu.org.ua/main-

news/potribni-zakonodavchi-zmini-

dlya-priborkannya-tinovogo-rinku-

pidakczizno%d1%97-

produkczi%d1%97/

233 13.12.2022
Українські страховики отримають 
можливість здійснювати страхові платежі 
за договорами перестрахування, 
укладеними з нерезидентами

https://appu.org.ua/main-

news/ukra%d1%97nski-strahoviki-

otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-

strahovi-platezhi-za-dogovorami-

perestrahuvannya-ukladenimi-z-

nerezidentami/

234 14.12.2022 ДПС інформує
https://appu.org.ua/main-news/dps-

informu%d1%94/

235 14.12.2022

ДПС щодо Закону України № 2757

https://appu.org.ua/main-news/dps-

shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-

%e2%84%96-2757/

236 14.12.2022

ДПС щодо Закону України № 2747

https://appu.org.ua/main-news/dps-

shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-

%e2%84%96-2747/

237 15.12.2022 ПРЕЗИДЕНТ АППУ ГРІГОЛ КАТАМАДЗЕ 
ВИСТУПИВ НА ІІІ МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ 
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА 
БІЗНЕСУ: НОВА ФІЛОСОФІЯ ПАРТНЕРСТВА »

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-appu-grigol-

katamadze-vistupiv-na-iii-

mizhnarodnomu-forumi-

ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-

biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/

238 19.12.2022 ДПС: інформаційний лист № 8
https://appu.org.ua/main-news/dps-

informaczijnij-list-%e2%84%96-8/

239 20.12.2022 ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА 
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ!!!

https://appu.org.ua/main-news/do-

uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-

vartist-2/

240 20.12.2022
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ З ПДВ 
ЦЬОГО ТИЖНЯ,ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ!!!

https://appu.org.ua/main-

news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-

pdv-czogo-tizhnyado-uvagi-platnikiv-

podatku-na-dodanu-vartist/

241 20.12.2022 Податкова диверсія, катастрофа на 
митниці та пільги на генератори. Які 
податки платитиме бізнес у 2023-му. 
Велике інтервʼю Данила Гетманцева

https://appu.org.ua/main-

news/podatkova-diversiya-katastrofa-

na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-

podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-

velike-interv%ca%bcyu-danila-

getmanczeva/

https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-postanovi-kmu-%e2%84%96-1364/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-postanovi-kmu-%e2%84%96-1364/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-postanovi-kmu-%e2%84%96-1364/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nski-strahoviki-otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-strahovi-platezhi-za-dogovorami-perestrahuvannya-ukladenimi-z-nerezidentami/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nski-strahoviki-otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-strahovi-platezhi-za-dogovorami-perestrahuvannya-ukladenimi-z-nerezidentami/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nski-strahoviki-otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-strahovi-platezhi-za-dogovorami-perestrahuvannya-ukladenimi-z-nerezidentami/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nski-strahoviki-otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-strahovi-platezhi-za-dogovorami-perestrahuvannya-ukladenimi-z-nerezidentami/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nski-strahoviki-otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-strahovi-platezhi-za-dogovorami-perestrahuvannya-ukladenimi-z-nerezidentami/
https://appu.org.ua/main-news/ukra%d1%97nski-strahoviki-otrimayut-mozhlivist-zdijsnyuvati-strahovi-platezhi-za-dogovorami-perestrahuvannya-ukladenimi-z-nerezidentami/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informu%d1%94/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2757/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2757/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2757/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2747/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2747/
https://appu.org.ua/main-news/dps-shhodo-zakonu-ukra%d1%97ni-%e2%84%96-2747/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informaczijnij-list-%e2%84%96-8/
https://appu.org.ua/main-news/dps-informaczijnij-list-%e2%84%96-8/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnyado-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnyado-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnyado-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnyado-uvagi-platnikiv-podatku-na-dodanu-vartist/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-diversiya-katastrofa-na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-velike-interv%ca%bcyu-danila-getmanczeva/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-diversiya-katastrofa-na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-velike-interv%ca%bcyu-danila-getmanczeva/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-diversiya-katastrofa-na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-velike-interv%ca%bcyu-danila-getmanczeva/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-diversiya-katastrofa-na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-velike-interv%ca%bcyu-danila-getmanczeva/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-diversiya-katastrofa-na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-velike-interv%ca%bcyu-danila-getmanczeva/
https://appu.org.ua/main-news/podatkova-diversiya-katastrofa-na-mitniczi-ta-pilgi-na-generatori-yaki-podatki-platitime-biznes-u-2023-mu-velike-interv%ca%bcyu-danila-getmanczeva/


242 22.12.2022

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ УКРАЇНИ — ГРІГОЛ КАТАМАДЗЕ 
ВЗЯВ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
«МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ 
ОПОДАТКУВАННЯ»

https://appu.org.ua/main-

news/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-

grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-

konferencziya-modernizacziya-

sproshheno%d1%97-sistemi-

opodatkuvannya/

243 22.12.2022 Бізнес просить зафіксувати ставку 
інтерчейндж і не підвищувати плату за 
еквайринг (заява)

https://appu.org.ua/main-

news/biznes-prosit-zafiksuvati-stavku-

interchejndzh-i-ne-pidvishhuvati-platu-

za-ekvajring-zayava/

244 22.12.2022 Для підтримки малого і середнього бізнесу 
в Україні варто враховувати умови 
воєнного часу і міжнародний досвід

https://appu.org.ua/main-news/dlya-

pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-

v-ukra%d1%97ni-varto-vrahovuvati-

umovi-vo%d1%94nnogo-chasu-i-

mizhnarodnij-dosvid/

245 27.12.2022 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ З ПДВ 
ЦЬОГО ТИЖНЯ

https://appu.org.ua/main-

news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-

pdv-czogo-tizhnya/

246 27.12.2022
ВГО АППУ РОЗ’ЯСНЕННЯ Що потрібно 
зробити бухгалтеру наприкінці 2022 — на 
початку 2023 року?

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

appu-rozyasnennya-shho-potribno-

zrobiti-buhgalteru-naprikinczi-2022-

na-pochatku-2023-roku/

247 27.12.2022 ВГО АППУ РОЗ’ЯСНЕННЯ Податкові зміни – 
2023: готуємося разом і вже зараз!

https://appu.org.ua/main-news/vgo-

appu-rozyasnennya-podatkovi-zmini-

2023-gotu%d1%94mosya-razom-i-

vzhe-zaraz/

248 27.12.2022

Шановні платники податків – члени ВГО 
АППУ!
ВГО «Асоціація платників податків 
України» інформує про внесені зміни до 
Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в 
ЄРПН, затвердженого Постановою КМУ № 
1165, які запрацюють вже з 11 січня 2023 
року та інформацію щодо поновлення 
термінів розгляду скарг на рішення про 
відмову у реєстрації ПН/РК   в ЄРПН,  
передбачених підпунктом 56.23.3

https://appu.org.ua/main-

news/10573-2/

249 28.12.2022

Увага! Затверджено Єдиний перелік ТОТ та 
районів бойових дій від Мінреінтеграції

https://appu.org.ua/main-

news/uvaga-zatverdzheno-

%d1%94dinij-perelik-tot-ta-rajoniv-

bojovih-dij-vid-

minreintegraczi%d1%97/

250 29.12.2022 Мінфін затвердив накази щодо змін до 
декларацій з місцевих податків

https://appu.org.ua/main-

news/minfin-zatverdiv-nakazi-shhodo-

zmin-do-deklaraczij-z-misczevih-

podatkiv/

https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-prosit-zafiksuvati-stavku-interchejndzh-i-ne-pidvishhuvati-platu-za-ekvajring-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-prosit-zafiksuvati-stavku-interchejndzh-i-ne-pidvishhuvati-platu-za-ekvajring-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-prosit-zafiksuvati-stavku-interchejndzh-i-ne-pidvishhuvati-platu-za-ekvajring-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/biznes-prosit-zafiksuvati-stavku-interchejndzh-i-ne-pidvishhuvati-platu-za-ekvajring-zayava/
https://appu.org.ua/main-news/dlya-pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-v-ukra%d1%97ni-varto-vrahovuvati-umovi-vo%d1%94nnogo-chasu-i-mizhnarodnij-dosvid/
https://appu.org.ua/main-news/dlya-pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-v-ukra%d1%97ni-varto-vrahovuvati-umovi-vo%d1%94nnogo-chasu-i-mizhnarodnij-dosvid/
https://appu.org.ua/main-news/dlya-pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-v-ukra%d1%97ni-varto-vrahovuvati-umovi-vo%d1%94nnogo-chasu-i-mizhnarodnij-dosvid/
https://appu.org.ua/main-news/dlya-pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-v-ukra%d1%97ni-varto-vrahovuvati-umovi-vo%d1%94nnogo-chasu-i-mizhnarodnij-dosvid/
https://appu.org.ua/main-news/dlya-pidtrimki-malogo-i-serednogo-biznesu-v-ukra%d1%97ni-varto-vrahovuvati-umovi-vo%d1%94nnogo-chasu-i-mizhnarodnij-dosvid/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnya/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnya/
https://appu.org.ua/main-news/aktualni-pitannya-vidpovidi-z-pdv-czogo-tizhnya/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-shho-potribno-zrobiti-buhgalteru-naprikinczi-2022-na-pochatku-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-shho-potribno-zrobiti-buhgalteru-naprikinczi-2022-na-pochatku-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-shho-potribno-zrobiti-buhgalteru-naprikinczi-2022-na-pochatku-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-shho-potribno-zrobiti-buhgalteru-naprikinczi-2022-na-pochatku-2023-roku/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkovi-zmini-2023-gotu%d1%94mosya-razom-i-vzhe-zaraz/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkovi-zmini-2023-gotu%d1%94mosya-razom-i-vzhe-zaraz/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkovi-zmini-2023-gotu%d1%94mosya-razom-i-vzhe-zaraz/
https://appu.org.ua/main-news/vgo-appu-rozyasnennya-podatkovi-zmini-2023-gotu%d1%94mosya-razom-i-vzhe-zaraz/
https://appu.org.ua/main-news/10573-2/
https://appu.org.ua/main-news/10573-2/
https://appu.org.ua/main-news/uvaga-zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-tot-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uvaga-zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-tot-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uvaga-zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-tot-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uvaga-zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-tot-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/uvaga-zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-tot-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/minfin-zatverdiv-nakazi-shhodo-zmin-do-deklaraczij-z-misczevih-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/minfin-zatverdiv-nakazi-shhodo-zmin-do-deklaraczij-z-misczevih-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/minfin-zatverdiv-nakazi-shhodo-zmin-do-deklaraczij-z-misczevih-podatkiv/
https://appu.org.ua/main-news/minfin-zatverdiv-nakazi-shhodo-zmin-do-deklaraczij-z-misczevih-podatkiv/


251 29.12.2022 Затверджено Єдиний перелік Тимчасово 
Окупованих Територій та районів бойових 
дій від Мінреінтеграції

https://appu.org.ua/main-

news/zatverdzheno-%d1%94dinij-

perelik-timchasovo-okupovanih-

teritorij-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-

minreintegraczi%d1%97/

https://appu.org.ua/main-news/zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/
https://appu.org.ua/main-news/zatverdzheno-%d1%94dinij-perelik-timchasovo-okupovanih-teritorij-ta-rajoniv-bojovih-dij-vid-minreintegraczi%d1%97/


№ Дата Назва Посилання

1 17.01.2022

Відбулося перше засідання 
членів Робочої групи з 
підготовки орієнтовної 
Програми проведення оф-
лан/он-лайн I Міжнародного 
Форуму ВГО АППУ з робочою 
назвою: «Захист бізнесу від 
тиску контролюючих та 
правоохоронних органів»

https://appu.org.ua/videos-

collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-

chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-

ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-

provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-

forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-

zahist-biznes/

2 21.01.2022

Робоча зустріч Начальника 
Департаменту кримінально-
правової політики та захисту 
інвестицій Офісу Генерального 
прокурора Олексія Бонюка з 
керівництвом та 
представниками ВГО АППУ

https://appu.org.ua/videos-collections/on-

lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-

departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-

politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-

generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-

bonyukom/

3 02.02.2022
Цифровий брифінг сенаторів, 
організований Європейським 
економічним сенатом

https://appu.org.ua/videos-

collections/czifrovij-brifing-senatoriv-

organizovanij-%d1%94vropejskim-

ekonomichnim-senatom/

4 17.02..2023
Застосування РРО/ПРРО та 
ведення обліку товарних запасів 
з 01.01.2022 року

https://appu.org.ua/videos-

collections/zastosuvannya-rro-prro-ta-

vedennya-obliku-tovarnih-zapasiv-z-01-01-

2022-roku/

5 17.02..2024
 Підстави проведення 
фактичних перевірок. Їх 
організація та проведення

https://appu.org.ua/videos-

collections/pidstavi-provedennya-faktichnih-

perevirok-%d1%97h-organizacziya-ta-

provedennya/

6 22.02.2022

 «Огляд ключових питань та 
змін у сфері трансфертного 
ціноутворення. Звітна кампанія 
2021: контрольовані та 
неконтрольовані операції. 
Контроль в умовах карантину»

https://appu.org.ua/videos-

collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-

u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-

kampaniya-2021-kontrolovani-ta-

nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-

umovah-karantinu/

7 23.02.2022
 «Актуальні питання 
оподаткування податком на 
прибуток підприємств»

https://appu.org.ua/videos-

collections/aktualni-pitannya-

opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-

pidpri%d1%94mstv/

8 25.03.2022
Нюанси податкової реформи та 
інших законодавчих змін під час 
воєного стану.

https://appu.org.ua/videos-

collections/nyuansi-podatkovo%d1%97-

reformi-ta-inshih-zakonodavchih-zmin-pid-

chas-vo%d1%94nogo-stanu/

Оброблення даних, розміщення відео на сайт

https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoyu-zahist-biznes/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-bonyukom/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-bonyukom/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-bonyukom/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-bonyukom/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-bonyukom/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-z-nachalnikom-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksi%d1%94m-bonyukom/
https://appu.org.ua/videos-collections/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/videos-collections/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/videos-collections/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/videos-collections/czifrovij-brifing-senatoriv-organizovanij-%d1%94vropejskim-ekonomichnim-senatom/
https://appu.org.ua/videos-collections/zastosuvannya-rro-prro-ta-vedennya-obliku-tovarnih-zapasiv-z-01-01-2022-roku/
https://appu.org.ua/videos-collections/zastosuvannya-rro-prro-ta-vedennya-obliku-tovarnih-zapasiv-z-01-01-2022-roku/
https://appu.org.ua/videos-collections/zastosuvannya-rro-prro-ta-vedennya-obliku-tovarnih-zapasiv-z-01-01-2022-roku/
https://appu.org.ua/videos-collections/zastosuvannya-rro-prro-ta-vedennya-obliku-tovarnih-zapasiv-z-01-01-2022-roku/
https://appu.org.ua/videos-collections/pidstavi-provedennya-faktichnih-perevirok-%d1%97h-organizacziya-ta-provedennya/
https://appu.org.ua/videos-collections/pidstavi-provedennya-faktichnih-perevirok-%d1%97h-organizacziya-ta-provedennya/
https://appu.org.ua/videos-collections/pidstavi-provedennya-faktichnih-perevirok-%d1%97h-organizacziya-ta-provedennya/
https://appu.org.ua/videos-collections/pidstavi-provedennya-faktichnih-perevirok-%d1%97h-organizacziya-ta-provedennya/
https://appu.org.ua/videos-collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-kampaniya-2021-kontrolovani-ta-nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-umovah-karantinu/
https://appu.org.ua/videos-collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-kampaniya-2021-kontrolovani-ta-nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-umovah-karantinu/
https://appu.org.ua/videos-collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-kampaniya-2021-kontrolovani-ta-nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-umovah-karantinu/
https://appu.org.ua/videos-collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-kampaniya-2021-kontrolovani-ta-nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-umovah-karantinu/
https://appu.org.ua/videos-collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-kampaniya-2021-kontrolovani-ta-nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-umovah-karantinu/
https://appu.org.ua/videos-collections/oglyad-klyuchovih-pitan-ta-zmin-u-sferi-transfertnogo-czinoutvorennya-zvitna-kampaniya-2021-kontrolovani-ta-nekontrolovani-operaczi%d1%97-kontrol-v-umovah-karantinu/
https://appu.org.ua/videos-collections/aktualni-pitannya-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv/
https://appu.org.ua/videos-collections/aktualni-pitannya-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv/
https://appu.org.ua/videos-collections/aktualni-pitannya-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv/
https://appu.org.ua/videos-collections/aktualni-pitannya-opodatkuvannya-podatkom-na-pributok-pidpri%d1%94mstv/
https://appu.org.ua/videos-collections/nyuansi-podatkovo%d1%97-reformi-ta-inshih-zakonodavchih-zmin-pid-chas-vo%d1%94nogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/nyuansi-podatkovo%d1%97-reformi-ta-inshih-zakonodavchih-zmin-pid-chas-vo%d1%94nogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/nyuansi-podatkovo%d1%97-reformi-ta-inshih-zakonodavchih-zmin-pid-chas-vo%d1%94nogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/nyuansi-podatkovo%d1%97-reformi-ta-inshih-zakonodavchih-zmin-pid-chas-vo%d1%94nogo-stanu/


9 25.03.2022
 Президент АППУ, екс посол 
Грузії в Україні Григол 
Катамадзе на каналі Формула

https://appu.org.ua/videos-

collections/prezident-appu-eks-posol-

gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-

katamadze-na-kanali-formula/

10 25.03.2022

Президент АППУ, екс посол 
Грузії в Україні Григол 
Катамадзе на каналі TV Pirveli 
News

https://appu.org.ua/videos-

collections/prezident-appu-eks-posol-

gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-

katamadze-na-kanali-tv-pirveli-news/

11 21.04.2022

Президент АППУ, Надзвичайний 
і Повноважний Посол Грігол 
Катамадзе на Formula TV

https://appu.org.ua/videos-

collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-

povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-

formula-tv/

12 21.04.2022
Президент АППУ, Надзвичайний 
і Повноважний Посол Грігол 
Катамадзе на Ajara TV

https://appu.org.ua/videos-

collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-

povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-

ajara-tv/

13 24.05.2022

Особливості в оподаткуванні, 
спрямовані на підтримку 
бізнесу та громадян в умовах дії 
воєнного стану

https://appu.org.ua/videos-

collections/osoblivosti-v-opodatkuvanni-

spryamovani-na-pidtrimku-biznesu-ta-

gromadyan-v-umovah-di%d1%97-

vo%d1%94nnogo-stanu/

14 14.06.2022 Засідання Правління ВГО АППУ
https://youtu.be/7eImmctC9ew

15 26.06.2022
Конференція «Україна після 
війни»

https://youtu.be/IS-kSFDIrLQ

16 29.06.2022

Створення механізму 
проведення міжнародного 
судового процесу 
відшкодування збитків

https://youtu.be/RGvAse6cYPA

17 03.07.2022 ВГО АППУ: Україна після війни https://youtu.be/eDz9bpXs4N0

18 19.07.2022

IFRSForum Ukraine 2022 

«Податки Новації та 
застереження»

https://youtu.be/KFY4WTYJgKc

19 20.07.2022

Зустріч робочої групи 
«Відновлення на розвиток 
економіки»

https://youtu.be/rSwWLIgv8Kg

20 24.07.2022

 Зміни до Закону «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» 
(законопроєкт № 6244)

https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-

do-zakonu-pro-buhgalterskij-oblik-ta-

finansovu-zvitnist-v-ukra%d1%97ni-

zakonopro%d1%94kt-%e2%84%96-6244/

https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-formula/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-formula/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-formula/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-formula/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-tv-pirveli-news/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-tv-pirveli-news/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-tv-pirveli-news/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-eks-posol-gruzi%d1%97-v-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-na-kanali-tv-pirveli-news/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-formula-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-formula-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-formula-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-formula-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-ajara-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-ajara-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-ajara-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-appu-nadzvichajnij-i-povnovazhnij-posol-grigol-katamadze-na-ajara-tv/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-v-opodatkuvanni-spryamovani-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-v-opodatkuvanni-spryamovani-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-v-opodatkuvanni-spryamovani-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-v-opodatkuvanni-spryamovani-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-v-opodatkuvanni-spryamovani-na-pidtrimku-biznesu-ta-gromadyan-v-umovah-di%d1%97-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://youtu.be/7eImmctC9ew
https://youtu.be/IS-kSFDIrLQ
https://youtu.be/RGvAse6cYPA
https://youtu.be/eDz9bpXs4N0
https://youtu.be/KFY4WTYJgKc
https://youtu.be/rSwWLIgv8Kg
https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-do-zakonu-pro-buhgalterskij-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-ukra%d1%97ni-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%96-6244/
https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-do-zakonu-pro-buhgalterskij-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-ukra%d1%97ni-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%96-6244/
https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-do-zakonu-pro-buhgalterskij-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-ukra%d1%97ni-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%96-6244/
https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-do-zakonu-pro-buhgalterskij-oblik-ta-finansovu-zvitnist-v-ukra%d1%97ni-zakonopro%d1%94kt-%e2%84%96-6244/


21 21.08.2022

 Старт Форуму «На шляху до 
Перемоги та сталого розвитку», 

модератор-Петро Кричун, 
Президент ФПБАУ)

https://appu.org.ua/videos-collections/12-07-

22-start-forumu-na-shlyahu-do-peremogi-ta-

stalogo-rozvitku-moderator-petro-krichun-

prezident-fpbau/

22 21.08.2022  «Діджіталізація 
професії/Альтернативи 1С/ВАС»

https://appu.org.ua/videos-collections/13-07-

22-dvi-sekczi%d1%97-forumu-na-shlyahu-do-

peremogi-ta-stalogo-rozvitku/

23 21.08.2022
Податки:новації та 

застереження

https://appu.org.ua/videos-collections/14-07-

22podatkinovaczi%d1%97-ta-

zasterezhennya/

24 21.08.2022 «Як зберегти ментальне 
здоров’я під час війни»

https://appu.org.ua/videos-collections/15-07-

22-yak-zberegti-mentalne-zdorovya-pid-chas-

vijni/

25 31.08.2022

 Робоча зустріч представників 
АППУ та УСПП з 
представниками ДПС України

https://appu.org.ua/videos-

collections/robocha-zustrich-predstavnikiv-

appu-ta-uspp-z-predstavnikami-dps-

ukra%d1%97ni/

26 08.09.2022  Трансфертне ціноутворення. https://appu.org.ua/videos-

collections/transfertne-czinoutvorennya/

27 08.09.2022

 «Фінансова звітність за 9 
місяців 2022 року».

https://appu.org.ua/videos-

collections/finansova-zvitnist-za-9-misyacziv-

2022-roku/

28 08.09.2022

«Фінансова звітність за 9 місяців 
2022 року: структура за МСФЗ 

умовах воєнного стану».

https://appu.org.ua/videos-

collections/finansova-zvitnist-za-9-misyacziv-

2022-roku-struktura-za-msfz-umovah-

vo%d1%94nnogo-stanu/

29 07.09.2022
Робоча зустріч ВГО АППУ з 
представниками ГУ ДПС у 
м.Києві та ТОВ «ГАСКІ»

https://appu.org.ua/videos-

collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-

predstavnikami-gu-dps-u-m-ki%d1%94vi-ta-

tov-gaski-dostup-po-ssylke/

30 09.09.2022

 В рамках Комунікаційної 
податкової платформи 
відбулась он-лайн Робоча 
зустріч Генерального директора 
ВГО АППУ Людмили 
Герасименко із заступником 
начальника ГУ ДПС у Київській 
області Володимиром 
Луговським

https://appu.org.ua/videos-collections/v-

ramkah-komunikaczijno%d1%97-

podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-

lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-

vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-

zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-

ki%d1%97vskij-oblasti-v/

31 16.09.2022

Робоча зустріч представників 
ВГО АППУ з ГУ ДПС у Волинській 
област

https://appu.org.ua/videos-

collections/robocha-zustrich-predstavnikiv-

vgo-appu-z-gu-dps-u-volinskij-oblast/

32 20.09.2022

Розробка процесу створення 
післявоєнних міст в Україні За 
участю Професора Кента 
Ларсона

https://appu.org.ua/videos-

collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-

pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-

za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/

https://appu.org.ua/videos-collections/12-07-22-start-forumu-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stalogo-rozvitku-moderator-petro-krichun-prezident-fpbau/
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https://appu.org.ua/videos-collections/14-07-22podatkinovaczi%d1%97-ta-zasterezhennya/
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https://appu.org.ua/videos-collections/finansova-zvitnist-za-9-misyacziv-2022-roku/
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https://appu.org.ua/videos-collections/finansova-zvitnist-za-9-misyacziv-2022-roku-struktura-za-msfz-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/finansova-zvitnist-za-9-misyacziv-2022-roku-struktura-za-msfz-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-m-ki%d1%94vi-ta-tov-gaski-dostup-po-ssylke/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-m-ki%d1%94vi-ta-tov-gaski-dostup-po-ssylke/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-m-ki%d1%94vi-ta-tov-gaski-dostup-po-ssylke/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-m-ki%d1%94vi-ta-tov-gaski-dostup-po-ssylke/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/videos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
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https://appu.org.ua/videos-collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/


33 22.09.2022 Департамент податкового 
аудиту

https://appu.org.ua/videos-

collections/departament-podatkovogo-

auditu/

34 22.09.2022 Олександр Шумський
https://appu.org.ua/videos-

collections/oleksandr-shumskij/

35 22.09.2022
Тетяна Гречана — директор 
Департаменту оподаткування 
юридичних осіб ДПС України

https://appu.org.ua/videos-

collections/tetyana-grechana-direktor-

departamentu-opodatkuvannya-yuridichnih-

osib-dps-ukra%d1%97ni/

36 22.09.2022

Алла Кононова — заступник 
начальника управління, 
начальник відділу розгляду 
звернень з ПДВ управління 
вдосконалення непрямого 
оподаткування Департаменту 
методології ДПС України

https://appu.org.ua/videos-collections/alla-

kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-

nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-

upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-

opodatkuvannya-departamentu-

metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/

37 22.09.2022

Світлана Тимощук — заступник 
начальника управління – 
начальник відділу розгляду 
звернень управління 
вдосконалення методології 
податку на прибуток 
підприємств Департаменту 
методології ДПС України

https://appu.org.ua/videos-

collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-

nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-

rozglyadu-zvernen-upravlinnya-

vdoskonalennya-metodologi%d1%97-

podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-

departamentu-metod/

38 22.09.2022

Олександр Осаволюк – 
начальник управління 
Департаменту управління 
ризиками  ДПС України

https://appu.org.ua/videos-

collections/oleksandr-osavolyuk-nachalnik-

upravlinnya-departamentu-upravlinnya-

rizikami-dps-ukra%d1%97ni/

39 29.09.2022
Конференція західного регіону 
України. ТОП 10 пріоритетів для 
бізнесу

https://appu.org.ua/videos-

collections/konferencziya-zahidnogo-regionu-

ukra%d1%97ni-top-10-prioritetiv-dlya-

biznesu/

40 13.10.2022

Робоча зустріч ВГО АППУ з 
представниками ГУ ДПС у 

Житомирській області

https://appu.org.ua/videos-

collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-

predstavnikami-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti/

41 14.10.2022
Онлайн конференція 
«Американська візія української 
економічної кон’юнктури»

https://appu.org.ua/videos-

collections/10062/

42 18.10.2022
Вебінар за темою: «Особливості 
МСФЗ-звітності в воєнний час»

https://appu.org.ua/videos-

collections/vebinar-za-temoyu-osoblivosti-

msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/

43 19.10.2022

Комунікаційна податкова 
платформа ВГО АППУ з ГУ ДПС у 

Волинській області

https://appu.org.ua/videos-

collections/komunikaczijna-podatkova-

platforma-vgo-appu-z-gu-dps-u-volinskij-

oblasti/

https://appu.org.ua/videos-collections/departament-podatkovogo-auditu/
https://appu.org.ua/videos-collections/departament-podatkovogo-auditu/
https://appu.org.ua/videos-collections/departament-podatkovogo-auditu/
https://appu.org.ua/videos-collections/oleksandr-shumskij/
https://appu.org.ua/videos-collections/oleksandr-shumskij/
https://appu.org.ua/videos-collections/tetyana-grechana-direktor-departamentu-opodatkuvannya-yuridichnih-osib-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/tetyana-grechana-direktor-departamentu-opodatkuvannya-yuridichnih-osib-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/tetyana-grechana-direktor-departamentu-opodatkuvannya-yuridichnih-osib-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/tetyana-grechana-direktor-departamentu-opodatkuvannya-yuridichnih-osib-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/alla-kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-opodatkuvannya-departamentu-metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/alla-kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-opodatkuvannya-departamentu-metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/alla-kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-opodatkuvannya-departamentu-metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/alla-kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-opodatkuvannya-departamentu-metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/alla-kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-opodatkuvannya-departamentu-metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/alla-kononova-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-z-pdv-upravlinnya-vdoskonalennya-nepryamogo-opodatkuvannya-departamentu-metodologi%d1%97-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/svitlana-timoshhuk-zastupnik-nachalnika-upravlinnya-nachalnik-viddilu-rozglyadu-zvernen-upravlinnya-vdoskonalennya-metodologi%d1%97-podatku-na-pributok-pidpri%d1%94mstv-departamentu-metod/
https://appu.org.ua/videos-collections/oleksandr-osavolyuk-nachalnik-upravlinnya-departamentu-upravlinnya-rizikami-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/oleksandr-osavolyuk-nachalnik-upravlinnya-departamentu-upravlinnya-rizikami-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/oleksandr-osavolyuk-nachalnik-upravlinnya-departamentu-upravlinnya-rizikami-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/oleksandr-osavolyuk-nachalnik-upravlinnya-departamentu-upravlinnya-rizikami-dps-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/videos-collections/konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-top-10-prioritetiv-dlya-biznesu/
https://appu.org.ua/videos-collections/konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-top-10-prioritetiv-dlya-biznesu/
https://appu.org.ua/videos-collections/konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-top-10-prioritetiv-dlya-biznesu/
https://appu.org.ua/videos-collections/konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-top-10-prioritetiv-dlya-biznesu/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti/
https://appu.org.ua/videos-collections/robocha-zustrich-vgo-appu-z-predstavnikami-gu-dps-u-zhitomirskij-oblasti/
https://appu.org.ua/videos-collections/10062/
https://appu.org.ua/videos-collections/10062/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-za-temoyu-osoblivosti-msfz-zvitnosti-v-vo%d1%94nnij-chas/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-vgo-appu-z-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-vgo-appu-z-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-vgo-appu-z-gu-dps-u-volinskij-oblasti/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-vgo-appu-z-gu-dps-u-volinskij-oblasti/


44 19.10.2022 Радіо НВ з Гріголом Катамадзе https://appu.org.ua/videos-collections/radio-

nv-z-grigolom-katamadze/

45 21.10.2022

Форум «Діалог громадянського 
суспільства, бізнесу та влади: 

виклики воєнного стану»

https://appu.org.ua/videos-collections/forum-

dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-

vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-stanu/

46 25.10.2022

Організація навчання з питань 
охорони праці та перевірки 

знань

https://appu.org.ua/videos-

collections/organizacziya-navchannya-z-pitan-

ohoroni-praczi-ta-perevirki-znan/

47 25.10.2022
Організація та проведення 

медичних оглядів

https://appu.org.ua/videos-

collections/organizacziya-ta-provedennya-

medichnih-oglyadiv/

48 25.10.2022
Особливості трудових відносин 

в умовах воєнного стану

https://appu.org.ua/videos-

collections/osoblivosti-trudovih-vidnosin-v-

umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/

49 26.10.2022

Комунікаційна податкова 
платформа Генерального 

директора ВГО АППУ Людмили 
Герасименко з представниками 

ГУ ДПС у місті Києві

https://appu.org.ua/videos-

collections/komunikaczijna-podatkova-

platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-

lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-

dps-u-misti-ki%d1%94vi/

50 04.11.2022

 Pозʼяснення щодо змін до 
Порядку зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних, 
затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 
11.12.2019 № 1165.

https://appu.org.ua/videos-

collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-

zmin-do-poryadku-zupinennya-

re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-

nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-

v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-

nakladnih-zatverdzhenih-posta/

51 15.11.2022

 ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ 
ПРЕДСТАВНИКІВ КОМІТЕТУ ВРУ З 

ПРЕДСТАВНИКАМИ БІЗНЕС-
АСОЦІАЦІЙ

https://appu.org.ua/videos-

collections/vidbulasya-robocha-zustrich-

predstavnikiv-komitetu-vru-z-predstavnikami-

biznes-asocziaczij/

52 15.11.2022

Президент Асоціації платників 
податків України, Віце-президент 
Європейської Асоціації платників 

податків Грігол Катамадзе 
виступив на засіданні Генеральній 
асамблеї Європейської Асоціації 

платників податків

https://appu.org.ua/videos-

collections/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-

prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-

asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-

katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-

asamble%d1%97/

53 17.11.2022
Вебінар «СМКОР: зупинення і 

реєстрація податкових накладних»

https://appu.org.ua/videos-

collections/vebinar-smkor-zupinennya-i-

re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/

54 22.11.2022
Он-лайн Робоча зустріч Голови 

Комітету ВРУ
https://appu.org.ua/videos-collections/on-

lajn-robocha-zustrich-golovi-komitetu-vru/

https://appu.org.ua/videos-collections/radio-nv-z-grigolom-katamadze/
https://appu.org.ua/videos-collections/radio-nv-z-grigolom-katamadze/
https://appu.org.ua/videos-collections/forum-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/forum-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/forum-dialog-gromadyanskogo-suspilstva-biznesu-ta-vladi-vikliki-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/organizacziya-navchannya-z-pitan-ohoroni-praczi-ta-perevirki-znan/
https://appu.org.ua/videos-collections/organizacziya-navchannya-z-pitan-ohoroni-praczi-ta-perevirki-znan/
https://appu.org.ua/videos-collections/organizacziya-navchannya-z-pitan-ohoroni-praczi-ta-perevirki-znan/
https://appu.org.ua/videos-collections/organizacziya-ta-provedennya-medichnih-oglyadiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/organizacziya-ta-provedennya-medichnih-oglyadiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/organizacziya-ta-provedennya-medichnih-oglyadiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-trudovih-vidnosin-v-umovah-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/videos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulasya-robocha-zustrich-predstavnikiv-komitetu-vru-z-predstavnikami-biznes-asocziaczij/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulasya-robocha-zustrich-predstavnikiv-komitetu-vru-z-predstavnikami-biznes-asocziaczij/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulasya-robocha-zustrich-predstavnikiv-komitetu-vru-z-predstavnikami-biznes-asocziaczij/
https://appu.org.ua/videos-collections/vidbulasya-robocha-zustrich-predstavnikiv-komitetu-vru-z-predstavnikami-biznes-asocziaczij/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-smkor-zupinennya-i-re%d1%94stracziya-podatkovih-nakladnih/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-golovi-komitetu-vru/
https://appu.org.ua/videos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-golovi-komitetu-vru/


55 29.11.2022

Обговорення актуальних 
податкових проблем, блокування 

ПН

https://appu.org.ua/videos-

collections/obgovorennya-aktualnih-

podatkovih-problem-blokuvannya-pn/

56 26.11.2022

Особливості ведення обліку 
затрахованих осіб в реєстрі 

застрахованих осіб на підставі 
звітності (для нарахувння 

соціальних виплат);

https://appu.org.ua/videos-

collections/osoblivosti-vedennya-obliku-

zatrahovanih-osib-v-re%d1%94stri-

zastrahovanih-osib-na-pidstavi-zvitnosti-dlya-

narahuvnnya-soczialnih-viplat/

57 29.11.2022

Особливості заповнення та 
подання податкового розрахунку 

сум доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь платників 

податків-фізичних осіб і сум 
утриманого із них податку, а також 
сум нарахованого єдиного внеску у 

разі наявності структурних 
підрозділів. Додаток 4ДФ 

«Відомості про суми нарахованого 
доходу, утриманого та сплаченого 
податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору»

https://appu.org.ua/videos-

collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-

podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-

dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-

korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-

utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-

narahovanog/

58 07.12.2022 Вебінар «СМКОР: таблиці даних 
та ризиковість платників»

https://appu.org.ua/videos-

collections/vebinar-smkor-tabliczi-danih-ta-

rizikovist-platnikiv/

59 09.12.2022  Зміни в декларації з податку на 
прибуток

https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-

v-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/

60 09.12.2022
Контрольовані операції у 
декларації з податку на 
прибуток

https://appu.org.ua/videos-

collections/kontrolovani-operaczi%d1%97-u-

deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/

61 09.12.2022

 Штрафи за неподання та 
помилки у Декларації з податку 
на прибуток, чи 
штрафуватимуть за неподання 
Декларації з податку на 
прибуток упродовж воєнного 
стану.

https://appu.org.ua/videos-

collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-

u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-

chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-

deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-

uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/

62 09.12.2022

Особливості звітування у разі 
переходу на спеціальний режим 
оподаткування, звітність 
платників спрощеної системи 
оподаткування: заповнення у 
разі зміни групи (по юридичних 
особах)

https://appu.org.ua/videos-

collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-

perehodu-na-speczialnij-rezhim-

opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-

sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-

zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-

yuridichnih-osobah/

https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vedennya-obliku-zatrahovanih-osib-v-re%d1%94stri-zastrahovanih-osib-na-pidstavi-zvitnosti-dlya-narahuvnnya-soczialnih-viplat/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vedennya-obliku-zatrahovanih-osib-v-re%d1%94stri-zastrahovanih-osib-na-pidstavi-zvitnosti-dlya-narahuvnnya-soczialnih-viplat/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vedennya-obliku-zatrahovanih-osib-v-re%d1%94stri-zastrahovanih-osib-na-pidstavi-zvitnosti-dlya-narahuvnnya-soczialnih-viplat/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vedennya-obliku-zatrahovanih-osib-v-re%d1%94stri-zastrahovanih-osib-na-pidstavi-zvitnosti-dlya-narahuvnnya-soczialnih-viplat/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-vedennya-obliku-zatrahovanih-osib-v-re%d1%94stri-zastrahovanih-osib-na-pidstavi-zvitnosti-dlya-narahuvnnya-soczialnih-viplat/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zapovnennya-ta-podannya-podatkovogo-rozrahunku-sum-dohodu-narahovanogo-splachenogo-na-korist-platnikiv-podatkiv-fizichnih-osib-i-sum-utrimanogo-iz-nih-podatku-a-takozh-sum-narahovanog/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-smkor-tabliczi-danih-ta-rizikovist-platnikiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-smkor-tabliczi-danih-ta-rizikovist-platnikiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/vebinar-smkor-tabliczi-danih-ta-rizikovist-platnikiv/
https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-v-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/zmini-v-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/kontrolovani-operaczi%d1%97-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/kontrolovani-operaczi%d1%97-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/kontrolovani-operaczi%d1%97-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok/
https://appu.org.ua/videos-collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/shtrafi-za-nepodannya-ta-pomilki-u-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-chi-shtrafuvatimut-za-nepodannya-deklaraczi%d1%97-z-podatku-na-pributok-uprodovzh-vo%d1%94nnogo-stanu/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/
https://appu.org.ua/videos-collections/osoblivosti-zvituvannya-u-razi-perehodu-na-speczialnij-rezhim-opodatkuvannya-zvitnist-platnikiv-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya-zapovnennya-u-razi-zmini-grupi-po-yuridichnih-osobah/


63 09.12.2022

Акцизний податок на пальне 
2022 року в умовах війни: 
акцизні склади, примусове 
відчуження, вилучення 
пального, оподаткування 
акцизним податком, ЄРАН, 
переміщення пального, 
звітність, ліцензування

https://appu.org.ua/videos-

collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-

roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-

primusove-vidchuzhennya-viluchennya-

palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-

podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-

palnogo-zvitnist-licz/

64 15.12.2022

 ІІІ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ: НОВА 
ФІЛОСОФІЯ ПАРТНЕРСТВА»

https://appu.org.ua/videos-collections/iii-

mizhnarodnij-forum-ekonomichna-bezpeka-

derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-

partnerstva/

https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/akcziznij-podatok-na-palne-2022-roku-v-umovah-vijni-akczizni-skladi-primusove-vidchuzhennya-viluchennya-palnogo-opodatkuvannya-akcziznim-podatkom-%d1%94ran-peremishhennya-palnogo-zvitnist-licz/
https://appu.org.ua/videos-collections/iii-mizhnarodnij-forum-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/videos-collections/iii-mizhnarodnij-forum-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/videos-collections/iii-mizhnarodnij-forum-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/videos-collections/iii-mizhnarodnij-forum-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/


№ Дата Назва Посилання

1 17.01.2022

17 січня цього року відбулося 
перше засідання членів 

Робочої групи з підготовки 
орієнтовної Програми 

проведення оф-лан/он-лайн I 
Міжнародного Форуму ВГО 

АППУ з робочою назвою: 
«Захист бізнесу від тиску 

контролюючих та 
правоохоронних органів».

https://appu.org.ua/photos-collections/17-

sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-

zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-

pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-

programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-

mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-

robochoyu-nazvoy/

2 17.01.2022

Президент ВГО АППУ Грігол 
Катамадзе та Генеральний 

директор ВГО АППУ Людмила 
Герасименко зустрілися з В.о. 
Голови ДПС України Тетяною 

Кірієнко.

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-vgo-appu-grigol-

katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-

golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-

kiri%d1%94nko/

3 21.01.2022

Робоча зустріч Начальника 
Департаменту кримінально-
правової політики та захисту 

інвестицій Офісу Генерального 
прокурора Олексія Бонюка з 

керівництвом та 
представниками ВГО АППУ

https://appu.org.ua/photos-

collections/robocha-zustrich-nachalnika-

departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-

politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-

generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-

kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/

4 27.01.2022

Віце — президент ВГО АППУ з 
питань взаємодії з Бюро 

фінансових розслідувань та 
надання юридичної допомоги 
ВГО АППУ, Голова АО «Яр.Вал» 

Йосип Бучинський від ВГО 
АППУ взяв участь у зустрічі 

Офісу Генерального прокурора 
з представниками бізнесу

https://appu.org.ua/photos-

collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-

pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-

finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-

yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-

golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-

app/

5 03.06.2022

Он-лайн Робоча зустріч 
Президента Грігола Катамадзе 
та членів Правління ВГО АППУ 
з Головою Комітету Верховної 

Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної 

політики, Секретарем 
Національної ради з 

відновлення економіки від 
наслідків війни Данилом 

Гетманцевим.

https://appu.org.ua/photos-collections/on-

lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-

katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-

z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-

ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-

podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-

politiki-sek/

Оброблення даних, Розміщення фото на сайт

https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/17-sichnya-czogo-roku-vidbulosya-pershe-zasidannya-chleniv-robocho%d1%97-grupi-z-pidgotovki-ori%d1%94ntovno%d1%97-programi-provedennya-of-lan-on-lajn-i-mizhnarodnogo-forumu-vgo-appu-z-robochoyu-nazvoy/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-vgo-appu-grigol-katamadze-ta-generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-zustrilisya-z-v-o-golovi-dps-ukra%d1%97ni-tetyanoyu-kiri%d1%94nko/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-nachalnika-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-nachalnika-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-nachalnika-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-nachalnika-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-nachalnika-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/
https://appu.org.ua/photos-collections/robocha-zustrich-nachalnika-departamentu-kriminalno-pravovo%d1%97-politiki-ta-zahistu-investiczij-ofisu-generalnogo-prokurora-oleksiya-bonyuka-z-kerivnicztvom-ta-predstavnikami-vgo-appu/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/vicze-prezident-vgo-appu-z-pitan-vza%d1%94modi%d1%97-z-byuro-finansovih-rozsliduvan-ta-nadannya-yuridichno%d1%97-dopomogi-vgo-appu-golova-ao-yar-val-josip-buchinskij-vid-vgo-app/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/
https://appu.org.ua/photos-collections/on-lajn-robocha-zustrich-prezidenta-grigola-katamadze-ta-chleniv-pravlinnya-vgo-appu-z-golovoyu-komitetu-verhovno%d1%97-radi-ukra%d1%97ni-z-pitan-finansiv-podatkovo%d1%97-ta-mitno%d1%97-politiki-sek/


6 16.06.2022

Президент АППУ Грігол 
Катамадзе прийняв участь у 
Презентації новоствореного 

Департаменту безпеки 
економіки та кіберпростору 

Офісу Генерального прокурора 
України.

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-appu-grigol-

katamadze-prijnyav-uchast-u-

prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-

departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-

kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-

ukra%d1%97ni/

7 29.06.2022

Президент АППУ Грігол 
Катамадзе провів першу 

зустріч із членами створеної 
Робочої групи ВГО АППУ по 

створенню механізму 
проведення міжнародного 

судового процесу 
відшкодування збитків, 

завданих бізнесу-членам 
АППУ, внаслідок війни за 

рахунок 
арештованих/санкційних 

активів рф

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-appu-grigol-

katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-

chlenami-stvoreno%d1%97-

robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-

stvorennyu-mehanizmu-provedennya-

mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-

vidshkoduvannya-zbitk/

8 29.06.2022

На базі ВГО АППУ відбулася 
чергова робоча зустріч 

представників експертного 
середовища БЕБУ, СБУ, 
Департаменту безпеки 

економіки та кіберпростору 
Офісу Генерального прокурора 

України, ДПС України, 
Держаудитслужби та ЗСУ.

https://appu.org.ua/photos-collections/na-

bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-

zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-

seredovishha-bebu-sbu-departamentu-

bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-

generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-

uk/

9 04.07.2022

Президент АППУ Грігол 
Катамадзе взяв участь в 

урочистому заході з нагоди 
вручення Дипломів 

бакалаврам випускникам 
Навчально-наукового інституту 
економічної безпеки та митної 

справи

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-appu-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-

zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-

bakalavram-vipusknikam-navchalno-

naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-

bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/

10 14.07.2022

Генеральний директор ВГО 
АППУ Людмила Герасименко 

взяла участь в секції 1 
«Податки: новації та 

застереження» Форуму 
IFRSForum Ukraine-2022 «На 

шляху до перемоги та сталого 
розвитку»

https://appu.org.ua/photos-

collections/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-

sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-

zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-

2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/

https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-prijnyav-uchast-u-prezentaczi%d1%97-novostvorenogo-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-proviv-pershu-zustrich-iz-chlenami-stvoreno%d1%97-robocho%d1%97-grupi-vgo-appu-po-stvorennyu-mehanizmu-provedennya-mizhnarodnogo-sudovogo-proczesu-vidshkoduvannya-zbitk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/na-bazi-vgo-appu-vidbulasya-chergova-robocha-zustrich-predstavnikiv-ekspertnogo-seredovishha-bebu-sbu-departamentu-bezpeki-ekonomiki-ta-kiberprostoru-ofisu-generalnogo-prokurora-ukra%d1%97ni-dps-uk/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vzyav-uchast-v-urochistomu-zahodi-z-nagodi-vruchennya-diplomiv-bakalavram-vipusknikam-navchalno-naukovogo-institutu-ekonomichno%d1%97-bezpeki-ta-mitno%d1%97-spravi/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-v-sekczi%d1%97-1-podatki-novaczi%d1%97-ta-zasterezhennya-forumu-ifrsforum-ukraine-2022-na-shlyahu-do-peremogi-ta-stal/


11 08.09.2022

 Генеральний директор ВГО 
АППУ Людмила Герасименко 

виступила модератором 
Вебінару для членів ВГО АППУ 
з актуальних питань МСФЗ та 

ТЦУ

https://appu.org.ua/photos-

collections/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-

appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-tczu/

12 09.09.2022

В рамках Комунікаційної 
податкової платформи 

відбулась он-лайн Робоча 
зустріч Генерального 
директора ВГО АППУ 

Людмили Герасименко із 
заступником начальника ГУ 

ДПС у Київській області 
Володимиром Луговським

https://appu.org.ua/photos-collections/v-

ramkah-komunikaczijno%d1%97-

podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-

lajn-robocha-zustrich-generalnogo-

direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-

zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-

ki%d1%97vskij-oblasti-v/

13 16.09.2022
Комунікаційна податкова 
платформа Генерального 

https://appu.org.ua/photos-

collections/komunikaczijna-podatkova-

14 20.09.2022

Розробка процесу створення 
післявоєнних міст в Україні. За 

участю Професора Кента 
Ларсона

https://appu.org.ua/photos-

collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-

pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-

za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/

15 22.09.2022

Генеральний директор ВГО 
АППУ Людмила Герасименко 
виступила Модератором он-

лайн Вебінару за темою: 
«Особливості оподаткування в 
період дії військового стану».

https://appu.org.ua/photos-

collections/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-

osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-

di%d1%97-vijskovogo-stanu/

16 29.09.2022

У ЛЬВОВІ ВІДБУЛАСЯ 
КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАХІДНОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
«ПРІОРИТЕТИ БІЗНЕСУ»

https://appu.org.ua/photos-collections/u-

lvovi-vidbulasya-konferencziya-zahidnogo-

regionu-ukra%d1%97ni-prioriteti-biznesu/

17 25.10.2022

Вебінар за темою: «ТРУДОВІ 
ВІДНОСИНИ В УМОВАХ 

ВОЄННОГО СТАНУ»

https://appu.org.ua/photos-

collections/vebinar-za-temoyu-trudovi-

vidnosini-v-umovah-vo%d1%94nnogo-

stanu/

18 26.10.2022

Відбулася чергова он-лайн 
Робоча зустріч Генерального 

директора ВГО АППУ 
Людмили Герасименко з 

представниками ГУ ДПС у місті 
Києві

https://appu.org.ua/photos-

collections/vidbulasya-chergova-on-lajn-

robocha-zustrich-generalnogo-direktora-

vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-

predstavnikami-gu-dps-u-misti-ki%d1%94vi/

https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-tczu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-tczu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-tczu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-tczu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-vebinaru-dlya-chleniv-vgo-appu-z-aktualnih-pitan-msfz-ta-tczu/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/v-ramkah-komunikaczijno%d1%97-podatkovo%d1%97-platformi-vidbulas-on-lajn-robocha-zustrich-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-iz-zastupnikom-nachalnika-gu-dps-u-ki%d1%97vskij-oblasti-v/
https://appu.org.ua/photos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-volinskij-oblasti-sergi%d1%94m-liseyukom/
https://appu.org.ua/photos-collections/komunikaczijna-podatkova-platforma-generalnogo-direktora-vgo-appu-lyudmili-gerasimenko-z-v-o-nachalnika-gu-dps-u-volinskij-oblasti-sergi%d1%94m-liseyukom/
https://appu.org.ua/photos-collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/
https://appu.org.ua/photos-collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/
https://appu.org.ua/photos-collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/
https://appu.org.ua/photos-collections/rozrobka-proczesu-stvorennya-pislyavo%d1%94nnih-mist-v-ukra%d1%97ni-za-uchastyu-profesora-kenta-larsona/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/u-lvovi-vidbulasya-konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-prioriteti-biznesu/
https://appu.org.ua/photos-collections/u-lvovi-vidbulasya-konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-prioriteti-biznesu/
https://appu.org.ua/photos-collections/u-lvovi-vidbulasya-konferencziya-zahidnogo-regionu-ukra%d1%97ni-prioriteti-biznesu/


19 02.11.2022

 ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ГРІГОЛ 
КАТАМАДЗЕ ВЗЯВ УЧАСТЬ У 

ЗУСТРІЧІ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА З РАДОЮ БІЗНЕС- 

ОМБУДСМЕНА ТА 
ПРОВІДНИМИ БІЗНЕС-

АСОЦІАЦІЯМИ

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-

uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-

radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-

biznes-asocziacziyami/

20 04.11.2022

 Pозʼяснення щодо змін до 
Порядку зупинення реєстрації 

податкової 
накладної/розрахунку 

коригування в Єдиному 
реєстрі податкових накладних, 

затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 

11.12.2019 № 1165.

https://appu.org.ua/photos-

collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-

zmin-do-poryadku-zupinennya-

re%d1%94straczi%d1%97-

podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-

rozrahunku-koriguvannya-v-

%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-

nakladnih-zatverdzhenih-posta/

21 07.11.2022

Генеральний директор ВГО 
АППУ Людмила Герасименко 

взяла участь у нараді з 
Головою Комітету ВРУ 
Данилом Гетманцевим

https://appu.org.ua/photos-

collections/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-

naradi-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-

getmanczevim/

22 15.11.2022

Президент Асоціації платників 
податків України, Віце-

президент Європейської 
Асоціації платників податків 

Грігол Катамадзе виступив на 
засіданні Генеральній 

асамблеї Європейської 
Асоціації платників податків

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-

prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-

asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-

katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-

asamble%d1%97/

23 18.11.2022

Понад 100 головних бізнес-
об’єднань України 

підтримують нашу реформу 
містобудування та її ключовий 

законопроєкт 5655

https://appu.org.ua/photos-

collections/ponad-100-golovnih-biznes-

ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-

pidtrimuyut-nashu-reformu-

mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-

klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/

https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-biznes-asocziacziyami/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-biznes-asocziacziyami/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-biznes-asocziacziyami/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-biznes-asocziacziyami/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-biznes-asocziacziyami/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-zustrichi-generalnogo-prokurora-z-radoyu-biznes-ombudsmena-ta-providnimi-biznes-asocziacziyami/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/poz%ca%bcyasnennya-shhodo-zmin-do-poryadku-zupinennya-re%d1%94straczi%d1%97-podatkovo%d1%97-nakladno%d1%97-rozrahunku-koriguvannya-v-%d1%94dinomu-re%d1%94stri-podatkovih-nakladnih-zatverdzhenih-posta/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-naradi-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-naradi-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-naradi-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-naradi-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vzyala-uchast-u-naradi-z-golovoyu-komitetu-vru-danilom-getmanczevim/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-vicze-prezident-%d1%94vropejsko%d1%97-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-grigol-katamadze-vistupiv-na-zasidanni-generalnij-asamble%d1%97/
https://appu.org.ua/photos-collections/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/photos-collections/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/photos-collections/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/photos-collections/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/photos-collections/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/
https://appu.org.ua/photos-collections/ponad-100-golovnih-biznes-ob%d1%94dnan-ukra%d1%97ni-pidtrimuyut-nashu-reformu-mistobuduvannya-ta-%d1%97%d1%97-klyuchovij-zakonopro%d1%94kt-5655/


24 29.11.2022

Генеральний директор ВГО 
АППУ Людмила Герасименко 
виступила Модератором он-

лайн Вебінару на тему: 
«РОЗ’ЯСНЕННЯ БІЗНЕСУ НОРМ 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО 
СТОСУЮТЬСЯ ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА. НА 
ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ»

https://appu.org.ua/photos-

collections/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-

rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-

shho-stosuyutsya-pensijnogo-

zabezpechennya-zo/

25 08.12.2022

 Конференція «Як детінізувати 
роздрібну торгівлю та 

мінімізувати контрабанду в 
Україні?»

https://appu.org.ua/photos-

collections/konferencziya-yak-detinizuvati-

rozdribnu-torgivlyu-ta-minimizuvati-

kontrabandu-v-ukra%d1%97ni/

26 08.12.2022

Програми підтримки бізнесу 
дозволять збільшити експорт 
продукції глибокої переробки

https://appu.org.ua/photos-

collections/programi-pidtrimki-biznesu-

dozvolyat-zbilshiti-eksport-

produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-

pererobki/

27 08.12.2022

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

УКРАЇНИ ГРІГОЛ КАТАМАДЗЕ 
ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЧЕРГОВІЙ 
ЗУСТРІЧІ УКРАЇНСЬКОГО 

БІЗНЕСУ З НАДЗВИЧАЙНИМ І 
ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ 

США МАЙКЛОМ МАКФОЛОМ

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-

zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-

nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-

majklom-makfolom/

28 09.12.2022

Генеральний директор ВГО 
АППУ Людмила Герасименко 

виступила Модератором 
безкоштовного чергового он-

лайн Вебінару за темою: 
«Особливості оподаткування в 
період дії військового стану».

https://appu.org.ua/photos-

collections/generalnij-direktor-vgo-appu-

lyudmila-gerasimenko-vistupila-

moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-

on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-

opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-

vijskovogo-stanu/

29 15.12.2022

ПРЕЗИДЕНТ АППУ ГРІГОЛ 
КАТАМАДЗЕ ВИСТУПИВ НА ІІІ 

МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ 
«ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ: НОВА 
ФІЛОСОФІЯ ПАРТНЕРСТВА »

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-appu-grigol-

katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-

forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-

biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/

https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-on-lajn-vebinaru-na-temu-rozyasnennya-biznesu-norm-zakonodavstva-shho-stosuyutsya-pensijnogo-zabezpechennya-zo/
https://appu.org.ua/photos-collections/konferencziya-yak-detinizuvati-rozdribnu-torgivlyu-ta-minimizuvati-kontrabandu-v-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/konferencziya-yak-detinizuvati-rozdribnu-torgivlyu-ta-minimizuvati-kontrabandu-v-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/konferencziya-yak-detinizuvati-rozdribnu-torgivlyu-ta-minimizuvati-kontrabandu-v-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/konferencziya-yak-detinizuvati-rozdribnu-torgivlyu-ta-minimizuvati-kontrabandu-v-ukra%d1%97ni/
https://appu.org.ua/photos-collections/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/photos-collections/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/photos-collections/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/photos-collections/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/photos-collections/programi-pidtrimki-biznesu-dozvolyat-zbilshiti-eksport-produkczi%d1%97-gliboko%d1%97-pererobki/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-chergovij-zustrichi-ukra%d1%97nskogo-biznesu-z-nadzvichajnim-i-povnovazhnim-poslom-ssha-majklom-makfolom/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/generalnij-direktor-vgo-appu-lyudmila-gerasimenko-vistupila-moderatorom-bezkoshtovnogo-chergovogo-on-lajn-vebinaru-za-temoyu-osoblivosti-opodatkuvannya-v-period-di%d1%97-vijskovogo-stanu/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-appu-grigol-katamadze-vistupiv-na-iii-mizhnarodnomu-forumi-ekonomichna-bezpeka-derzhavi-ta-biznesu-nova-filosofiya-partnerstva/


30 15.12.2022

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

УКРАЇНИ — ГРІГОЛ 
КАТАМАДЗЕ ВЗЯВ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
«МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ»

https://appu.org.ua/photos-

collections/prezident-asocziaczi%d1%97-

platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-

katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-

modernizacziya-sproshheno%d1%97-

sistemi-opodatkuvannya/

https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/
https://appu.org.ua/photos-collections/prezident-asocziaczi%d1%97-platnikiv-podatkiv-ukra%d1%97ni-grigol-katamadze-vzyav-uchast-u-konferencziya-modernizacziya-sproshheno%d1%97-sistemi-opodatkuvannya/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.appu.org.ua 

 

Адреса: 04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-Д а/с25 

 

З організаційних питань телефонувати 

 Вікторії Беспаловій 067-793-00-15 

 

З проблемних питань щодо захисту Ваших прав та законних 
інтересів звертатися до 

 Лесі Кашпур 067-266-14-85 

 

info-appu@ukr.net 
 

http://www.appu.org.ua/
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