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П О РА Д и  ю Р и с ТА
П РА В и л А  О с К А Р ж е н н я

снує думка, що не варто роз-
раховувати на вирішення питання 
на користь платника податків у 
податковому органі вищого рівня. 
Скарга буде лише звичайнісінь-
кою формальністю. Проте, як 

показує практика, часом, упродовж якого її роз-
глядатимуть, можна скористатися для підготовки 
обґрунтованого позову до суду, а іноді — дива 
трапляються! — скоріше, через необхідність певної 

позитивної статистики у податковій службі, аніж з 
об’єктивних причин, скарги платників податків за-
довольняють. Тільки цього року таких позитивних 
епізодів було декілька. Тому пропонуємо до вашої 
уваги повний алгоритм дій платника податків, 
який не згоден із повідомленнями–рішеннями.

Отже, оскарження податкового повідомлен-
ня-рішення до вищих органів податкової служби 
є власне процедурою адміністративного оскар-
ження…

КроКуємо до 
справедливості
ЯК осКаржити дії 
Контролюючих органів
Коли підприємство не згодне із висновками податкового 
органу, а також із донарахованими йому сумами, воно має 
право оскаржити відповідне податкове повідомлення-
рішення або у судовому порядку, або у вищих органах самої 
податкової служби...

Дмитро СУШКо,
к.е.н.,аудитор, судовий експерт,

керуючий партнер PSP Audit
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Алгоритм дій
Етап адміністративного 

оскарження Особливості етапу адміністративного оскарження

Отримання податкового 
повідомлення-рішення

Важливим моментом є дата отримання податкового рішення. Це — або дата 
його надходження поштою, або дата його вручення під підпис в органі подат-
кової служби

Підготовка первинної 
скарги до органу податкової 
служби вищого рівня  
(міста або області)

У скарзі обов’язково слід навести таку інформацію:
• найменування підприємства;
• місцезнаходження підприємства;
• адреса, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;
• найменування органу податкової служби, що видав податкове рішення;
• дата, номер податкового рішення, назва податку, збору або штрафної (фінансо-  
 вої) санкції, сума;

• суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди плат-
 ника податків із сумою грошового зобов’язання, яку орган податкової служби 
 визначив у податковому рішенні;

• про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу податкової служби 
 про подання скарги до органу податкової служби вищого рівня;

• підпис керівника чи особи, яка виконує обов’язки керівника юридичної особи —  
 платника податку. Якщо скаргу в інтересах фізичної особи — платника подат-
 ку або юридичної особи — платника податку подає її представник, до скарги 
 додають копію довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства;

• підпис на скарзі має бути скріплений печаткою;
• перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги

Підготовка та надіслання 
повідомлення місцевому 
органу податкової служби 
про оскарження його 
податкового рішення

Це необхідно виконати, щоб до завершення процедури адміністративного 
оскарження орган податкової служби, який прийняв податкове рішення, ви-
знав нараховані суми податків і штрафів не узгодженими, і підприємство їх не 
сплачувало до моменту ухвалення остаточного рішення. Надіслати такий лист 
потрібно одночасно з надісланням скарги — це важливо!

Надіслання первинної 
скарги до органу податкової 
служби вищого рівня  
(міста або області)

Скаргу слід надіслати чи подати не пізніше ніж на 10-й день після дня отриман-
ня податкового-повідомлення рішення. Це потрібно зробити:

• цінним листом з описом вкладеного і повідомленням про вручення;
• подавши скаргу безпосередньо до канцелярії органу податкової служби вищо-
 го рівня.
Якщо останній день подання скарги припадає на вихідний або святковий день, 
скаргу можна подати в перший робочий день, що настає за таким вихідним чи 
святковим днем

Отримання рішення вищого 
органу податкової служби 
про розгляд первинної 
скарги

Якщо рішення є повністю на користь підприємця, то податкове рішення вважа-
ють скасованим, і сплачувати донараховані податки і штрафи за ним не потріб-
но. Аналогічно і пеню за строк оскарження не нараховують.
Якщо рішення прийнято не на користь підприємця, він має право подати по-
вторну скаргу до органу податкової служби вищого рівня

Підготовка повторної 
скарги до Державної 
податкової служби України

Перелік інформації, яку обов’язково включають до вторинної скарги, аналогіч-
ний переліку, наведеному для первинної скарги.
Додатково зазначають вимогу про скасування рішення про результати розгля-
ду первинної скарги

Підготовка та надіслання 
повідомлення місцевому 
органу податкової служби 
про оскарження його 
податкового рішення  
в Державній податковій 
службі України

Необхідність та особливості подання такого документа аналогічні тим, що ми 
розглянули на етапі підготовки такого листа до місцевого органу податкової 
служби щодо подання первинної скарги

Надіслання повторної 
скарги до Державної 
податкової служби України

Скаргу потрібно надіслати або подати не пізніше за 10-й день після дня отри-
мання рішення (відповіді) на первинну скаргу

Отримання рішення  
на повторну скаргу

Якщо відповідь прийнято повністю на користь підприємства, податкове-рішен-
ня вважають скасованим, сплачувати за ним нічого не потрібно. Не нарахову-
ється також пеня за строк оскарження.
Якщо рішення не на користь платника податків, він має право подати позов до 
суду про скасування податкового рішення


