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Моніторинг і коментарі
до нормативно-правових актів
у сфері оподаткування
Квітень, 2016 р.
Київ - Харків, 2016

Методологія дослідження
Моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів у сфері оподаткування – спільний,
постійно діючий проект НДЦ ІПР НАН України (http://ndc-ipr.org), кафедри оподаткування ХНЕУ
ім.
С.
Кузнеця
(http://vk.com/public76418287),
НІСД
при
Президентові
України
(http://www.niss.gov.ua).
Метою щомісячного Моніторингу є:
• оперативний аналіз нормативно-правових актів в сфері оподаткування;
• експертна оцінка ризиків, пов’язаних з прийняттям нових нормативних актів.
Методологія аналізу законодавчих та нормативно-правових актів передбачає ідентифікацію їх
впливу на діяльність платників податків, порівняння нової редакції аналізованої норми з
попередньою; оцінку можливої результативності відповідних змін з відокремленням позитивних
наслідків та потенційних недоліків (ризиків). Критерії оцінки очікуваної результативності:
• узгодженість з діючою нормативно-правовою базою;
• спрощення або ускладнення податкового обліку;
• вплив на надходження коштів до бюджетів;
• вплив на економічну активність платників податків;
• зменшення або збільшення корупційних ризиків;
• доцільність використання конкретного інструмента порівняно з можливими альтернативами.
Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів здійснюється за такими напрямами:
• зміни системи оподаткування і в адмініструванні податків;
• зміни в оподаткуванні окремими податками, зборами, платежами.
• довідкова інформація, пов’язана з оподаткуванням.
Моніторинг передбачає щомісячне оприлюднення результатів.
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1.

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

1.4. Податковий контроль
Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і
сплати податків під час здійснення контрольованих операцій.
Наказ Міністерства фінансів України № 344 від 10.03.2016 р.
Коментар: Зазначений порядок відображає основні положення перевірок контрольованих операцій
платників податків у сфері трансфертного ціноутворення.
Проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час
здійснення контрольованих операцій є формою податкового контролю щодо встановлення
відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”. Перевірка контрольованих
операцій є документальною позаплановою перевіркою.
Основні положення Порядку
Підстави для проведення перевірок:
а) надсилання повідомлення контролюючим органом
відповідно до підпункту 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 ПКУ;
б) виявлення за результатами моніторингу контрольованих
операцій невідповідності умов контрольованих операцій
принципу "витягнутої руки";
в) неподання платником податків або подання з порушенням
вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції
або документації з трансфертного ціноутворення
Тривалість перевірки контрольованих операцій
не повинна перевищувати 18 місяців

Ризики (недоліки)

Позитивні наслідки
Чітко визначені
підстави проведення
перевірок у
відповідності до ПКУ,
що спрощує розуміння
процесу для платників
податків

Тривалість перевірки у
18 місяців ускладнює процес
роботи та здійснення фінансовогосподарської діяльності
суб’єкта господарювання.
Особливості
Чітко не прописана форма
Кожні шість місяців проведення перевірки контролюючий
повідомлення платників
орган надає платнику податків інформацію в довільній формі
податків про проміжні
про поточний стан проведення перевірки
результати перевірки.
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Основні положення Порядку
Прийняття рішення про проведення перевірки
контрольованих операцій
Кекрівник приймає рішення, яке оформлюється наказом. Для
прийняття рішення про проведення перевірки контрольованих
операцій керівник контролюючого органу направляє до
Державної
фіскальної
служби
України
інформаційне
повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення
перевірки. Погодження або мотивоване заперечення надається
ДФС протягом семи робочих днів з дати отримання
інформаційного повідомлення. Наказ про проведення
перевірки контрольованих операцій видається контролюючим
органом після отримання від ДФС відповідного погодження.
Отримання від платників податків документів для
проведення перевірки контрольованих операцій.
Платник податків зобов’язаний надати посадовим особам
контролюючого органу, які проводять перевірку, документи,
пов’язані із предметом перевірки, протягом 10 днів з дати
початку перевірки.
Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого
органу мають право отримувати від платника податків
додаткові документи, що підтверджують здійснення фінансовогосподарських операцій, відповідність умов контрольованих
операцій принципу «витягнутої руки», повноту нарахування і
сплати податків під час проведення контрольованих операцій.
Такі документи надаються платником податків на усний запит
посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із
платником податків строк
Продовження строку проведення перевірки
контрольованих операцій
У разі необхідності отримання інформації від іноземних
державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на
українську мову документів, необхідних для дослідження
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Ризики (недоліки)
Складна та досить тривала
процедура узгодження
рішення щодо проведення
перевірки та продовження її
строків ускладнює організацію
процесу проведення перевірки
контролюючими органами,
які її здійснюють

Позитивні наслідки
Більш ретельний ризикорієнтований підхід
контролюючих органів
нижчого рівня до
обґрунтованості
прийняття рішення про
проведення податкової
перевірки

Не сформульовано порядок
витребування та отримання
від платників податків
додаткових документів для
перевірки, та строків їх
надання, окрім усної
домовленості, яку неможливо
проконтролювати. Така
ситуація ускладнює роботу
органу, який здійснює
перевірку, та дає можливість
платникам податків
сфальсифікувати додаткові
документи, які вимагає
контролюючий орган
Продовження строків
Досить чітко та
перевірки на 12 місяців
аргументовано зазначені
ускладнює процес роботи
підстави продовження
суб'єкта господарювання,
строків перевірки у разі
особливо, якщо враховувати,
такої необхідності
Кафедра оподаткування
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Основні положення Порядку
Ризики (недоліки)
Позитивні наслідки
відповідності умов контрольованої операції принципу
що строк перевірки без
продовження, складає 18
"витягнутої руки", строк проведення перевірки за рішенням
керівника (заступника керівника) ДФС, яке оформлюється місяців. Отже максимальний
наказом, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 строк перевірки уразі, якщо
місяців (при цьому, обґрунтовані пропозиції повинні бути необхідно продовження може
складати 2,5 роки
направлені до ДФС, керівником органу, що проводить
перевірку, не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення
терміну такої перевірки).
У разі позитивного рішення щодо продовження строків
перевірки, наказ про продовження перевірки видається у ході
проведення перевірки для недопущення перерви між датою
закінчення перевірки та датою її продовження
Складення акта (довідки) про результати перевірки
Чітко прописаний
контрольованих операцій.
порядок та механізм
Якщо порушення відсутні, складається довідка, якщо
оскарження рішень
порушення виявлені, складається акт.
контролюючого органу у
У разі незгоди платника податків з висновками перевірки,
разі незгоди платника
викладеними в акті про результати перевірки, вони мають
податків з висновками
право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з
перевірки або фактами,
дня отримання акта. Такі заперечення розглядаються
зафіксованими у
контролюючим органом протягом 30 робочих днів, та платнику
висновку. Такий
податків надсилається відповідь.
позитивний момент
У разі якщо платник податків виявив бажання взяти участь у
надає можливість
розгляді його заперечень до акта про результати перевірки,
платникам податків
відстоювати свої права та
контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого
захищати інтереси, а
платника податків про місце і час проведення такого розгляду.
також підтримує
За результатами розгляду заперечень складається висновок
реалізацію принципу
довільної форми, у якому зазначаються наведені в акті
справедливості
висновки, факти та дані, щодо яких надано заперечення
оподаткування та
платником податків, короткий зміст заперечень, наводиться
презумпції невинуватості
обґрунтування позиції контролюючого органу стосовно
платника податків
кожного питання, порушеного в запереченнях, та підбивається
НІСД при Президентові України
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Основні положення Порядку
Ризики (недоліки)
підсумок щодо обґрунтованості заперечень.
Висновок за результатами розгляду заперечень підписується
посадовими особами контролюючого органу, які проводили
перевірку, їх безпосередніми керівниками, а також іншими
посадовими особами контролюючого органу, які були залучені до
розгляду
заперечень,
та
затверджується
керівником
контролюючого органу, посадові особи якого проводили
перевірку.
Висновок за результатами розгляду заперечень у день його
затвердження реєструється в єдиному спеціальному журналі
реєстрації висновків контролюючого органу та є невід’ємною
частиною матеріалів перевірки та зберігається в установленому
законодавством порядку в контролюючому органі

Позитивні наслідки

Встановлення порядку проведення таких перевірок визначає права та обов’язки сторін. Але
невизначеність окремих положень затвердженого порядку робить ймовірною виникнення спірних
ситуацій і несе певні корупційні ризики.
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2. ОКРЕМІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ І ПЛАТЕЖІ
2.1. Податок на прибуток
Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є
корпоративні права держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016
р. № 228. Набув чинності 23.03.2016 р. Оприлюднено: Урядовий кур'єр від 07.04.2016 р.
Коментар: даною постановою базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських
товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави встановлено на рівні 75 %.
Таким чином, другий рік поспіль спостерігається підвищення цього нормативу, який складав
до 2014 р. – 30%, у 2015 р. був підвищений до 50 %.
Таке підвищення відрахувань від чистого прибутку, може і вирішує деякі проблеми з наповненням
державного бюджету, але суттєво обмежує можливості державних підприємств та товариств, частка
акцій яких належить державі, не тільки до подальшого розвитку, а й до простого відтворення
основних засобів та своєчасного поповнення обігових коштів.
2.3. Податок на додану вартість
1. Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення Змін до Положення про
реєстрацію платників податку на додану вартість» від 18 березня 2016 року № 373
(набуло чинності з 29 квітня 2016 року)
Коментар: Внесено зміни до попередньої редакції Положення від 14 листопада 2014 року № 1130.
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Попередня редакція

Нова редакція

Позитивні наслідки

Пункт 3.6 ……. Реєстрація
таких осіб здійснюється не
раніше дати зміни системи
оподаткування з урахуванням
положень статті 293 розділу ХІV
Кодексу, відповідно до яких:
ставкою єдиного податку, що
передбачає сплату ПДВ, є ставка
єдиного податку, визначена для
третьої групи у розмірі 2 %;
ставкою єдиного податку, що не
передбачає сплати ПДВ, є ставка
єдиного податку, визначена для
третьої групи у розмірі 4 %.
Пункт 3.9. (абзац другий) –
відсутній

Пункт 3.6. ……… Реєстрація таких осіб
здійснюється не раніше дати зміни
системи оподаткування з урахуванням
положень статті 293 розділу XIV
Кодексу, якими встановлюються ставки
єдиного податку для платників третьої
групи, що передбачають сплату податку
на додану вартість та не передбачають
сплати цього податку

– приведення норм
наказу у відповідність
до норм Податкового
кодексу України

Пункт 3.9. (абзац другий). При
цьому нова заява може бути подана до
контролюючого органу з бажаною датою
реєстрації, що була вказана у попередній
неприйнятій заяві, якщо особою, яка
добровільно реєструється платником
ПДВ, ліквідовано недоліки, встановлені
абзацом першим цього пункту, та така
нова заява подана не пізніше ніж за 3
робочих дні до початку податкового
періоду,
з
якого
така
особа
вважатиметься платником ПДВ та
матиме право на податковий кредит і
виписку податкових накладних
Пункт 3.10. (абзац другий) Пункт 3.10. (абзац другий). Якщо
– відсутній
реєстраційна заява подана до

– передбачена норма
щодо терміну подання
нової
заяви
для
реєстрації у випадку
допущення помилок у
попередньо
поданій
заяві
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Ризики
(недоліки)

–
прискорення
процедури отримання
Кафедра оподаткування
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Попередня редакція

Нова редакція

контролюючого органу в електронній
формі, відмова в реєстрації або
пропозиція надати нову заяву про
реєстрацію
викладається
контролюючим органом в електронній
формі та надсилається на адресу
електронної пошти, з якої надійшла така
заява
Розділ V Пункт «ж» в Розділ V Пункт «ж» виключено
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців наявний запис про
відсутність юридичної особи або
фізичної
особи
за
її
місцезнаходженням
(місцем
проживання) або запис про
відсутність
підтвердження
відомостей про юридичну особу;
Пункт 5.4. (абзац п’ятий) – Пункт 5.4. (абзац п’ятий). Якщо
відсутній
заява
про
анулювання
реєстрації
платника
ПДВ
подана
до
контролюючого органу в електронній
формі, відмова в анулюванні реєстрації
або пропозиція надати нову заяву про
анулювання реєстрації викладається
контролюючим органом в електронній
формі та надсилається на адресу
електронної пошти, з якої надійшла така
заява.
Пункт 5.10. (абзац 5, друге Пункт 5.10. (абзац 5, друге
речення) – відсутнє
речення). Таке рішення або його
НІСД при Президентові України
НДЦ ІПР НАН України

10

Позитивні наслідки

Ризики
(недоліки)

відмови у реєстрації за
рахунок
надіслання
повідомлення особі в
електронному вигляді

–
зменшення
можливостей
контролюючих органів
щодо
анулювання
реєстрації
платників
податку, в тому числі
корупційної складової
в цьому питанні
–
прискорення
процедури анулювання
реєстрації за рахунок
надіслання
повідомлення особі в
електронному вигляді

–
можливість
двоякого
Кафедра оподаткування
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Попередня редакція

Нова редакція
засвідчена копія направляється із
супровідним листом до Державної
фіскальної
служби
України
у
десятиденний строк після прийняття

Позитивні наслідки

Ризики
(недоліки)
трактування норми
щодо
десятиденного
строку
направлення
рішення платнику
податків
про
анулювання
реєстрації
платником
ПДВ
(10 робочих або
календарних днів)

Внесені зміни мають свої позитивні та негативні риси.
До переваг слід віднести появу нових норм, які раніше не були передбачені (електронне інформування
про відмову в реєстрації або її анулюванні); зменшення кількості підстав для анулювання реєстрації
(зменшення корупційної складової у діях контролюючих органів).
Разом із тим, незрозумілим є те, що зміни до даного Положення вносилися протягом чотирьох
місяців, з урахуванням того, що зміни до Податкового кодексу було прийнято в грудні 2015 року. До
недоліку слід віднести неоднозначне трактування норми щодо відправлення рішення про анулювання
реєстрації платника ПДВ, що може призвести до виникнення конфліктних ситуацій між
контролюючими органами та платниками податку.
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2.4. Акцизний податок
1. Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з
реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної,
заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної
накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення
(коригування)
залишку
пального.
Наказ
Міністерства
фінансів
України
№ 218 від 25.02.2016 р. (Офіц. вісник України, 2016 № 27). Набув чинності 12.04.2016 р.
Коментар: В результаті ухвалення даного документу затверджено форму заяви про реєстрацію
платника акцизного податку з реалізації пального, акцизну накладну, розрахунок коригування
акцизної накладної, заявку на поповнення (коригування) залишку пального, Порядок заповнення
акцизної накладної, розрахунок коригування акцизної накладної, заявки на поповнення
(коригування) залишку пального. Наявність таких форм та порядків є необхідною, в зв’язку зі
змінами в Податковому кодексі щодо впровадження акцизної накладної, це сприятиме зменшенню
випадків фальсифікації пального. Однак подібні запровадження ускладнюють адміністрування
акцизного податку та збільшують трудомісткість податкового обліку, що зобов’язані вести платники
податків.
Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів та порядків їх заповнення. Наказ Міністерства фінансів України від
11.02.2016 № 49. Набула чинності з 22.04.2016р.
Коментар: Ухвалення даного наказу та впровадження нових форм звітності привело до необхідності
ведення обліку обсягів алкогольних напоїв та тютюнової продукції у розрізі кодів та видів такої
продукції, що з одного боку, дозволить посилити контроль за обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів та зменшити кількість випадків реалізації фальсифікованої продукції. Однак при
цьому у багатьох суб’єктів господарювання існують технічні складнощі з поданням інформації
відповідно до нових форм, що може привести до порушень подання звітності та необхідності сплати
штрафів. Слід зазначити, що згідно з діючим законодавством штраф за несвоєчасне подання, подання
з невірним відомостями або неподання даної звітності складає 17 000 грн.
НІСД при Президентові України
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3. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ
Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр
страхувальників. Наказ Міністерства фінансів України від 03.03.2016 р. № 308
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28). Набув чинності 15.04.2016 р.
Коментар: Наказом внесено зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників
(затверджене наказом Мінфіну від 24.11.2014 р. № 1162). Основні зміни полягають у порядку обліку
даних про клас професійного ризику виробництва, які вносяться тепер у реєстр страхувальників лише
за період до 1 січня 2016 року. Означене пов’язано з тим, що з 1 січня 2016 року розмір ЄСВ не
залежить від класу професійного ризику виробництва.
Окрім цього, у новій редакції викладені Додаток 2 «Повідомлення про взяття на облік платника
єдиного внеску (Форма №2-ЄСВ)» та Додаток 3«Відомості про відсутність (наявність) заборгованості
зі сплати єдиного внеску (форма №11-ЄСВ)» до Порядку.
Таким чином, затверджені зміни внесені з метою приведення цього нормативно-правового акту у
відповідність до Законів України від 24.12.2015 р. №909-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році» та від 26.11.2015 р. №835-VIII «Про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
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4. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Індекс, %

Індекс інфляції

115,0
109,8

110,0
105,0

102,2

102,6

101,6

103,1
100,8

100,0

90,0

99,0

99,2

104,5

105,4

105,0

106,1

101,7

102,3
100,4

95,0

103,8

102,0
98,7

103,5
100,7

100,9

99,6

101,0

2015 червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
2016
лютий березень квітень Період
травень
січеньмісяця
Порівняно із квітнем 2015 р.
До попереднього

За даними Державної служби статистики України, у квітні 2016 р. відбулося збільшення темпів інфляції
порівняно із попереднім місяцем. Відповідні зміни є наслідком зростання споживчих цін на усі види
товарів та послуг, окрім групи «Різні товари та послуги» (-1,0%). Найбільш інтенсивно здорожчали
житлово-комунальні послуги (+20,1%). Індекс споживчих цін з початку 2016 р. склав 5,05%, що значно
менше рівня відповідного показника за аналогічний період 2015 р. (37,1%). Порівняно із квітнем 2015 р. (за
останні 12 місяців) ціни на споживчому ринку зросли на 9,8%.
Значення індексу інфляції може впливати на:
• коригуючі коефіцієнти, які застосовуються до ставок рентної плати за користування надрами для
видобування корисних копалин (п. 252.22 ПКУ);
• індексацію нормативної грошової оцінки земель (ст. 289 ПКУ). Індекс споживчих цін за 2015 рік
застосовується із значенням 120 відсотків (п. 6 підрозділу 6 Розділу XX);
• базу оподаткування єдиним податком для платників єдиного податку четвертої групи (п. 2921.2 ПКУ);
• індексацію ставок акцизного податку, екологічного податку, рентної плати (абз. 9 пункту 4 Розділу ХІХ).
НІСД при Президентові України
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5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБУЛИ ЧИННОСТІ В БЕРЕЗНІ 2016 р.
Найменування нормативного акту

Дата набуття чинності

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми
податкової накладної та порядку заповнення податкової накладної» від
31.12. 2015 р. №1307

01.04.2016 р. (див.
моніторинг
за лютий 2016 р.)

Наказ міністерства фінансів України «Про затвердження форми Акта
інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та
подання » від 25.02.2016 р. N 219

05.04.2016 р. (див.
моніторинг
за березень 2016 р.)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм заяви
про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального,
акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки
на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення
акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки
на поповнення (коригування) залишку пального» від 25.02.2016 р. № 218

12.04.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до
Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування та Положення про реєстр
страхувальників» від 03.03.2016 р. № 308

15.04.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження форм звітів
щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів та порядків їх заповнення. від 11.02.2016 № 49.

22.04.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)

Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення Змін до Положення
про реєстрацію платників податку на додану вартість» від 18 березня
2016 року № 373 (набуло чинності з 29 квітня 2016 р.)

29.04.2016 р. (див. даний
випуск моніторингу)
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Моніторинг підготовлено експертно-аналітичною групою
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку
Національної Академії Наук України
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові
України
Кафедри оподаткування Харківського національного економічного
університету ім. Семена Кузнеця

під керівництвом:
першого заступника директора НІСД при Президентові України, чл.-корр. НАН України, доктора
економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Власюка
заступника директора НДЦ ІПР з наукової роботи доктора економічних наук, професора, Заслуженого
економіста України Ю.Б. Іванова
за участю: наукового співробітника НДЦ ІПР НАН України, к.е.н. С.В. Антоненка;
завідувача кафедри оподаткування, к.е.н., доц. О.Є. Найденка;
доцента кафедри оподаткування, к.е.н., доц. А.О. Єніної-Березовської;
доцента кафедри оподаткування, к.е.н., доц. Є.І. Котлярова;
старшого викладача кафедри оподаткування, к.е.н. О.С. Віннікової;
старшого викладача кафедри оподаткування, к.е.н. О.В. Костяної;
старшого викладача кафедри оподаткування Г.В. Назаренко;
викладача кафедри оподаткування О.В. Бєлосвета.
аспіранта кафедри оподаткування С.К. Капустника.
Рецензент НІСД – головний консультант відділу фінансової безпеки, к.е.н. Ю.В. Касперович.
Моніторинг розміщено на сайтах:
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України: http://www.ndc-ipr.org
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України: http://www.niss.gov.ua
та на сторінці кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету імені
Семена Кузнеця: http://vk.com/public76418287.
НІСД при Президентові України
НДЦ ІПР НАН України

Кафедра оподаткування
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

