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Анотація

Пособие является третьим изданием по налоговому праву, подготовленным
налоговыми студиями известной юридической компании Jurimex, одной из
ключевых практик которой практика налогового права. В издании
проанализированы наиболее значимые проблемные вопросы отечественной
правоприменительной практики в сфере юридической ответственности за
налоговые правонарушения.

Авторами проанализированы теоретические основы юридической
ответственности и ее разновидности - финансовой ответственности,
судебная практика, а также действующее законодательство Украины по теме
исследования. Приведены собственное видение авторами путей решения
всех основных проблемных вопросов в указанной сфере.

Издание подготовлено при поддержке Национальной школы судей Украины и
рассчитано на судей, налоговиков, юристов, бухгалтеров, аудиторов, а также
студентов юридических и экономических факультетов.
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