
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у розбудову 
країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 
Начальник відділу розрахунків з бюджетом 
 
Функціональні обов'язки: 
• Складання податкової звітності з податку на додану вартість та акцизного податку 

(на паливо) 
• Адміністрування акцизного податку (контроль отримання ліцензій, реєстрація 
акцизних складів, інше) 

• Реєстрація податкових та акцизних накладних, заявок на поповнення залишків 
пального, контроль за станом спец. рахунків, та інше 

• Супроводження податкових перевірок, підготовка матеріалів для оскарження в 
адміністративному порядку рішень контролюючих органів, підготовка відповідей 
на запити податкових органів 

• Підготовка бюджетів з податку на додану вартість та акцизного податку (річний 
план, оперативний план) 

• Узгодження договорів на предмет відсутності податкових ризиків 
• Визначення місця постачання послуг по імпортних контрактах 
• Консультування внутрішніх підрозділів компанії по податкових питаннях 
• Забезпечення керівників, аудиторів, перевіряючих органів та інших користувачів 
податковою інформацією в межах своєї компетенції 

• Контроль за своєчасним та повним декларуванням податку на додану вартість та 
акцизного податку 

• Контроль за своєчасною реєстрацією податкових накладних з податкових 
зобов’язань та податкового кредиту 

• Здійснення моніторингу та аналізу змін в податковому законодавстві України 
• Впровадження та тестування необхідних налаштувань у разі змін податкової 
звітності, податкових накладних, та інших змін 

• Участь у проектах 

 
Необхідні навички та знання: 

 
• Повна вища освіта (денна форма навчання, переважно - бухгалтерський облік, 
аудит, фінанси) 

• Досвід роботи в області складання податкової звітності не менше 3 років  
• Знання законодавства України в області обліку та податків 
• Впевнений користувач SAP, Microsoft Word, Microsoft Excel, MEDOK 
• Вміння працювати з великими масивами інформації 
• Вміння налагоджувати комунікації з внутрішніми і зовнішніми партнерами  
• Орієнтований на результат 
• Стресостійкий 
• Клієнтоорієнтований 

Ми пропонуємо: 



• Місце роботи: м. Київ, вул. Олекси Тихого, 103 
• Працевлаштування в стабільній компанії національного масштабу 
• Прозорі умови праці: висока заробітна плата, щоквартальна премія, інші пільги 
• Підтримку професіоналів, які орієнтовані на досягнення успіху 
• Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень 
• Професійне та розвиваюче навчання 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати. 
 


