
АУДИТОР УКРАЇНИn Передплатний індекс 23278 n

Ж
ур

на
л 

дл
я 

пр
оф

ес
іо

на
лі

в 
ау

ди
то

рс
ьк

ої
 с

пр
ав

и

   
41

Проведення 
перевірок сПд 

Станкевич А., 
керівник департаменту аутсорсінгу бізес-процесів  
в обліку, аудитор, САР

ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВИх ПЕРЕВІРОК

Здебільшого в сучасній практиці податко-
ві перевірки проходять підприємства, проте 
останнім часом збільшилися і випадки пере-
вірки підприємців, особливо на загальній сис-
темі оподаткування. Право на проведення пе-
ревірок суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті, як юридичних осіб так і підприємців, закрі-
плено за податковими органами в Податково-
му кодексі України. А тлумачення цього права 
для суб’єктів перевірки та правила проведен-
ня визначені значною кількістю різноманітних  
нормативних актів.

Загалом, перевірки податковими органами 
розподіляються за кількома основними крите-
ріями. Це їх плановість – планова, позапланова 
та фактична, а також місцем проведення, виїзна 
чи невиїзна. Крім того, є особливий вид переві-
рок, камеральний, проте враховуючи його фор-
мальність, на ньому зупинятися особливо не 
будемо. З точки зору обсягу перевірки, то вони 
бувають комплексними, тобто перевіряється 
правильність нарахування та сплати всіх по-
датків, а також перевірки з конкретних питань, 
до яких відносяться перевірки з відшкодуван-
ня ПДВ, контролю за обігом готівки, викорис-
тання РРО та торгових патентів, дотримання 
валютного законодавства. В цій статті здебіль-
шого будуть розглянуті моменти проведення 
комплексних перевірок, проте не забудемо і про  
спеціалізовані перевірки.

ПЛАНОВА ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Планова документальна перевірка прово-
диться на підставі плану-графіку. Періодичність 
таких перевірок в першу чергу залежить від сту-
пеня ризику в діяльності таких платників по-
датків. Вони розподіляються на незначний, се-
редній та високий. Платники із незначним сте-

пенем ризикованості можуть перевірятися не 
частіше, ніж один раз на три роки, із середнім 
один раз в два роки, а з високим хоч кожно-
го року. Порядок визначення критеріїв відне-
сення платників податків розроблений ДПА 
України. Зауважуємо, що сама процедура ви-
значення ступеня ризику підприємства та її 
проведення хоч і розписано в Наказі, проте 
проводиться за сімома замками. А отже в разі 
переведення підприємства до рівня з вищим 
ризиком, у підприємства майже не має шан-
сів на оскарження такого рішенн податкової.

ПОЗАПЛАНОВА ДОКУМЕНТАЛЬНА  
ПЕРЕВІРКА

Щодо позапланових перевірок, то для них 
у податкової підстав набагато більше, а точні-
ше тринадцять. Всі вони викладені в Подат-
ковому кодексі, проте найчастіше з них за-
стосовуються наступні:

•	 встановлення фактів за наслідками 
перевірок контрагентів про можливе пору-
шення податкового законодавства;

•	 встановлення недостовірності даних 
поданих платником податку в податковій де-
кларації;

•	 проведення реорганізації підприєм-
ства;

•	 заявлено до відшкодування ПДВ або 
від’ємне значення з ПДВ на суму 100 тисяч 
гривень і більше.

Також, додатково після прийняття Подат-
кового кодексу, однією з найчастіше викорис-
товуваних підстав для проведення позапла-
нової перевірки, стало подання скарги контр-
агентом щодо ненадання або надання по-
даткової накладної виписаної з порушенням 
встановленого порядку. Нажаль це стало та-
кож елементом боротьби між підприємства-
ми, та між підприємствами та податковою.

податки
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ПОПЕРЕДжЕННЯ ПІДПРИєМСТВА ПРО 
ПОчАТОК ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Після прийняття рішення про проведен-
ня податкової перевірки підприємства, пра-
цівники податкової, за десять днів до її почат-
ку, повинні надати посадовим особам підпри-
ємства особисто, або направити рекомендо-
ваним листом з повідомленням про вручен-
ня, копію наказу про проведення перевірки та 
письмове повідомлення із зазначенням часу  
такої перевірки. 

Слід зазначити, що при проведенні доку-
ментальної невиїзної перевірки, що прово-
диться здебільшого при перевірці фізичних 
осіб – підприємців, направлення листа з пові-
домленням про початок перевірки надає пра-
во податківцям на її фактичний початок. Дана 
норма Податкового кодексу є доволі неодноз-
начною. В разі фактичного  неотримання фі-
зичною особою – підприємцем, не з його вини, 
повідомлення про початок перевірки, у подат-
ківців виникає можливість застосування забу-
тих «непрямих методів» визначення податко-
вих зобов’язань. Наприклад, у зв’язку з відсут-
ністю документального підтвердження витрат 
підприємця, податківці визначають доходи 
підприємця на підставі податкової декларації 
без права на витрати, у зв’язку з чим виникає 
значна сума податкових зобов’язань. На сьо-
годнішній податковою розроблено механізм 
дій в таких ситуаціях, проте на практиці його 
використання надає більше питань ніж відпо-
відей. Будемо сподіватися що з часом така нор-
ма Податкового кодексу буде змінена або роз-
роблено чіткий механізм її використання.

СТРОКИ ПЕРЕВІРКИ

Всі строки проведення перевірок чітко пе-
редбачені Податковим кодексом. Строки пере-
вірки залежать від розміру підприємства. Так, 
для великих платників податків строк плано-
вої документальної виїзної перевірки скла-
дає не більше 30 робочих днів, суб’єктів мало-
го підприємництва – 10 робочих днів, всі інші 
підприємства та платники податку повинні 
працювати з перевіряючими не більше 20 ро-
бочих днів. Хоча інколи трапляються випад-
ки і подовження перевірок, проте термін подо-
вження не може перевищувати рівно полови-
ну часу відведених на саме проведення пере-
вірки (великі платники – 15 робочих днів, малі 
суб’єкти – 5, інші – 10 робочих днів).

Позапланові документальні перевірки ве-
ликих платників тривають 15 робочих днів, 
суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих 
днів, інших платників податків – 10 робочих 
днів. Для позапланової перевірки передбачено 
додатково обмеження в 3 робочі дні для пере-
вірки фізичних осіб – підприємців, які не ма-
ють найманих працівників, та відповідності 
певним критеріям, що наведені в Податковому 
кодексі, а саме декларування відсутності дохо-
дів, не реєстрації платником податку на дода-
ну вартість, відсутність інформації про вико-
ристання найманої праці та відсутності інфор-
мації про відкриті рахунки в банку. Всі ці умо-
ви повинні виконуватися одночасно, а якщо 
хоч одна з них випаде, позапланова перевірка 
ФОП затягнеться на 10 робочих днів.

Як і для планових перевірок, контролюю-
чий орган має право на подовження позапла-
нової перевірки. Додатково великих платни-
ків мають право перевіряти не більше 10 ро-
бочих днів, суб’єктів малого підприємництва 
– не більше 2, інших платників податків – не  
більше 5 робочих днів.

Окремим випадком є фактичні перевірки. 
Згідно Податкового кодексу, тривалість такої 
перевірки не повинна перевищувати 10 діб, а 
подовжити її можливо лише не більше ніж на 
5 діб. Слід визначити, що подовження фактич-
ної перевірки можливе лише у випадку надан-
ня заяви від суб’єкта господарювання, що пе-
ревіряється (у що мало віриться) або у зв’язку 
із застосуванням на підприємстві змінного ре-
жиму роботи або підсумованого обліку робо-
чого часу. Проте вийти на фактичну перевірку 
доволі просто. Вона здійснюється без поперед-
ження платника податків виключно на підста-
ві наказу керівника органу податкової служби, 
копія якого до початку перевірки під розписку 
повинна бути вручена підприємству.

Будь яке подовження перевірки повинно 
підтверджуватися Наказом керівника органу 
податкової служби. Таке саме правило діє і для 
призупинення податкової перевірки. Так, по-
даткові органи мають право призупинити саму 
перевірку на строк до 30 робочих днів. Чіткого 
переліку підстав для призупинення податкової 
перевірки кодексом не визначено, виходячи з 
чого, можна сказати що підставами може бути 
будь-що. Продовження призупиненої перевір-
ки відбувається лише на термін, що залишив-
ся, а отже можна бути спокійним, що у вас не 
будуть сидіти протягом року призупиняючи 
та подовжуючи перевірку по кілька днів.

податки
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Що ж, податкові перевірки в нашій країні 
доволі тривалі, проте і вищенаведені терміни 
не є найдовшими. Після внесення змін до По-
даткового кодексу щодо трансфертного ціно-
утворення, в нас з’явилася найдовша перевірка 
за історію. Контроль за трансфертними цінами 
може тривати цілий календарний рік. Так, за-
конотворець наділив повноваженнями подат-
кову проводити перевірку за цінами в контр-
ольованих операціях протягом 6 місяців, і на 
такий же термін подовжувати таку перевірку. 
Не всі керівники та головні бухгалтери були 
раді таким нововведенням, адже приймати ці-
лий рік податківців доволі складно. Крім того, 
під час перевірок на підприємстві цін в контр-
ольованих операціях, податківці можуть одно-
часно завітати і для проведення більш звичних 
планових або позапланових перевірок. Тобто 
підприємству прийдеться приймати вже дві, а 
можливо і навіть більше делегацій з Міндохо-
дів та їх управлінь.

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

Після виконання всіх формальних проце-
дур пов’язаних з початком перевірки, розпо-
чинається сама перевірка. Для початку, по-
датківцям необхідно запропонувати зареє-
струватися в журналі проведених перевірок 
(якщо він звичайно на підприємстві ведеться). 
В журналі робиться запис про орган який про-
водить перевірку, працівників цього органу, їх 
посади, дані службового посвідчення, а також 
дата початку та кінця перевірки.

Вже після цього можна розпочинати і про-
ходження самої перевірки. В залежності від на-
пряму перевірки, комплексна або тематична, 
починається надання документів. Насамперед 
надаються податкові декларації, до яких бу-
дуть надані первинні документи, що підтвер-
джують здійснення господарських операцій. 
Окрім самих документів, податківці можуть 
запросити регістри бухгалтерського обліку, а 
можливо і податкового, проте їх надання в по-
вному обсязі буде обов’язковим лише у випад-
ку комплексної документальної перевірки. А 
от при тематичних перевірках, можна вибира-
ти, чи давати усе що попросять податківці, чи 
ні. Таке виключення можливе лише у випад-
ку, якщо затребувані регістри бухгалтерського 
обліку не стосуватимуться напрямку перевір-
ки. На прикладі можемо розглянути перевірку 
з питання відшкодування ПДВ. У періоді, що 
перевіряється, податковий кредит підприєм-

ства був сформований лише за рахунок при-
дбання основних засобів, а зобов’язань вза-
галі не було. В такому випадку, вимогу нада-
ти регістри бухгалтерського обліку інвести-
цій або запасів можна ігнорувати, оскільки ці 
регістри не стосуються перевірки взагалі. Від-
мову про надання регістрів бухгалтерського 
обліку краще оформлювати в письмовому ви-
гляді, та надавати працівникам податкової під 
розписку про отримання. Проте треба бути 
повністю впевненим, що ви маєте право не 
давати такі регістри і бути готовими до оскар-
ження можливих дій перевіряючих. 

Щодо вимоги про надання до перевір-
ки інших регістрів бухгалтерського обліку, 
слід визнати що вони все ж таки є правомір-
ними. І навіть якщо реалізації не було, на за-
пит податківців регістри по рахунках, що мо-
жуть бути пов’язаними з продажем това-
ру надати необхідно (наприклад по рахун-
ках 36, 37, тощо). Невиконання цієї вимоги 
може тлумачитися як перешкоджання про-
веденню перевірки та невиконання вимог  
податкових органів.

Проте трапляються і випадки, коли подат-
ківці безпідставно, або з якихось причин, від-
мовляються приймати первинні документи, 
що в свою чергу може призвести до застосу-
вання штрафних санкцій через їх відсутність, 
а відповідно неможливість підтвердження да-
них податкових декларацій. В такому випадку 
підприємство має право до закінчення пере-
вірки надіслати листом з повідомленням про 
вручення та з описом вкладеного або надати 
безпосередньо до органу ДПС, яким призна-
чено перевірку, копії безпідставно не взятих 
до уваги документів. Такі копії повинні бути 
засвідчені печаткою та підписом посадової 
особи підприємства.

Важливо знати, що при проведенні переві-
рок посадові особи податкових органів мають 
право отримувати копії первинних фінансо-
во-господарських, бухгалтерських та інших 
документів, при чому тільки тих, що засвід-
чують порушення податкового законодав-
ства, але їм заборонено їх вилучати, щоправ-
да окрім випадків, передбачених криміналь-
но-процесуальним законом. Проте на прак-
тиці податківці виїмкою первинних докумен-
тів не займаються, це здебільшого прерогати-
ва працівників прокуратура та управління по 
боротьбі з економічними злочинами.

податки
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Під час перевірки у податківців можуть 
виникати ще багато питань, які вони можуть 
як просто озвучувати, так і надавати письмо-
ві запити про надання документів, підтвер-
джень розрахунків в податкових деклараціях, 
пояснень стосовно деяких питань, вимог про-
ведення інвентаризації, тощо. Перелік цих 
вимог доволі великий і весь наводити не буде-
мо. Нажаль на них всі треба давати відповіді, 
а для підтвердження надання відповіді бажа-
но їх надання в письмовому вигляді під під-
пис податківця, з визначенням дати та часу 
отримання відповіді, або, для більшої впевне-
ності, через канцелярію податкової.

Здебільшого, більшість питань, що вини-
кають в ході податкових перевірок обговорю-
ються між податківцями та посадовими осо-
бами підприємства. Проте треба бути гото-
вим, що за результатом перевірки, в акті, ви 
знайдете багато питань що або взагалі не об-
говорювалися, або рішення щодо яких під час 
перевірки було одне, а за фактом – інше.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Будь-яка перевірка підприємства рано чи 
пізно завершується фактично, проте дово-
лі часто це тільки початок клопіткої робо-
ти. Що ж, перевіряючі завершили свої спра-
ви на підприємстві, і більше не мають права 
бути на ньому. В цей час починається оформ-
лення акту чи довідки про результати пере-
вірки. Різниця в тому, що отримає підпри-
ємство полягає в тому, чи будуть знайдені 
під час перевірки порушення законодавства. 
Так, в разі абсолютно чистої перевірки, під-
приємству буде надано довідку про результа-
ти перевірки. А от якщо податківці щось зна-
йдуть, підприємство отримає акт. Такі нор-
ми встановлені Податковим кодексом. От 
якщо підприємство отримає акт перевірки, 
то починається найбільш клопітка робота. 
Як показує практика результатів проведен-
ня перевірок, кількість довідок порівняно з  
актами доволі мала.

Форми довідок/актів перевірок затвер-
джені численними наказами Мінфіну або ко-
лишньої Державної податкової адміністрації 
України. Так, для камеральних перевірок своя 
форма, планових та позапланових перевірок 
підприємств – друга, фізичних осіб – третя. 
Окремими формами актів оформлюються ре-

зультати перевірок з питань дотримання зако-
нодавства з використання реєстраторів роз-
рахункових операцій, контролю за валютним 
законодавством, тощо. Результати перевірок 
з питань дотримання правил трансфертного 
ціноутворення також матимуть свої особли-
вості, і проект Наказу Міндоходів на час напи-
сання даної статті розглядається та проходить 
шлях узгодження.

Оскільки в статті здебільшого розгляда-
ються питання планових та позапланових пе-
ревірок, тож і зупинимося на оформленні ре-
зультатів таких перевірок. Хоча норми стосов-
но правил оформлення результатів перевірок 
і визначені в Податковому кодексі, більш роз-
ширено нюанси оформлення результатів  до-
кументальних перевірок з питань дотримання 
податкового, валютного та іншого законодав-
ства відображено в однойменному наказі Дер-
жавної податкової адміністрації України.

Будь-який акт складається в двох примір-
никах, не більше не менше. Один для підпри-
ємства, другий для податкової. Головною ме-
тою акту чи довідки перевірки є відображен-
ня господарських операцій, правильність 
їх оформлення та найголовніше - правиль-
ність відображення їх в податковому облі-
ку. Всі факти та докази виявлені в ході про-
ведення перевірки повинні відображатися в 
акті чітко, об’єктивно та в повній мірі, мати 
посилання на первинні документи та норми  
податкового законодавства.

СКЛАД АКТУ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

Акт має чотири основні частини, а саме 
вступна частина, загальні положення, опи-
сова, та висновок. Розберемо їх більш  
детально окремо.

В вступній частині немає нічого особливо-
го. В ній зазначаються найменування    пере-
віряємого підприємства, визначається тип пе-
ревірки (планова чи позапланова), наводиться 
перелік осіб з їх посадами, які проводили пере-
вірку, та відповідно найменування органу до 
якого вони належать та структурного підроз-
ділу в якому вони працюють, підстави для пе-
ревірки, період та строк перевірки та період за 
який проводиться перевірка. Є ще кілька ви-
мог до вступної частини, проте враховуючи те, 
що здебільшого саме вступна частина не має 
нарікань після написання акту, більш детально 
їх не розглядаємо.

податки
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Найважливішим в загальній частині є ви-
значення періоду роботи підприємства, за 
який проводиться перевірка. Він має спів-
падати з фактично перевіреним періодом та 
відповідати періоду, що визначений в нака-
зі на проведення перевірки та направленні  
на перевірку.

Далі йде значний перелік інформації, що  
в принципі на результати перевірки не 
впливає. Таким є визначення посадових 
осіб підприємства, найменування та номе-
ри рахунків в банках, склад засновників,  
наявність філій, тощо. 

Особливо хочеться відзначити наявність 
аналізу фінансово-господарського стану в за-
гальних положеннях. Доцільність його про-
ведення, окрім випадку перевірки підприєм-
ства у зв’язку з банкрутством, наразі не розу-
міють численна кількість як спеціалістів, так і 
самих податківців. Хоча податківці залишили 
собі право його і не проводити, що визначено 
в самому наказі в дужках. Отож навіщо дана 
норма існує – велика загадка.

Як бачимо, і дана частина не є чимось осо-
бливим для підприємства, посадовців та ін-
ших користувачів актів результатів перевір-
ки. Одразу слід зазначити, що кількість таких 
користувачів є доволі обмежена. Вона скла-
дається із самих податківців, підприємства, 
та інших органів, що визначені законом. Не 
будемо здогадуватися що це за органи, проте 
в їх перших рядах ідуть Прокуратура, УБЕЗ, 
податкова міліція, суди в разі оскарження дій 
податківців. Враховуючи це, в разі, якщо ви 
побачите, що акт перевірки Вашого підпри-
ємства з’явився у відкритому доступі, під-
приємство матиме абсолютно законне право 
на подання до суду на орган податкової служ-
би за розповсюдження конфіденційної ін-
формації та комерційної таємниці. Проте це 
треба буде доводити.

Найбільш важливою частиною акту є саме 
описова. Саме в цій частині акту відобража-
ються встановлені перевіркою порушення, та 
інші важливі деталі роботи підприємства, і 
відображення їх в обліку. Сама описова час-
тина може змінюватися в залежності від типу 
перевірки, оскільки для перевірки відшко-
дування ПДВ вона матиме один вигляд, для 
комплексної перевірки – зовсім інший.

В цій частині відображення інформації 
відбувається шляхом групування по податках 
що були перевірені. Крім того, саме в цій час-
тині відображаються правомірно чи не пра-
вомірно використані підприємством пільги.

На відміну від акту перевірки, якщо під-
приємство отримає довідку, сама описова 
частина буде не значною, що і доволі логічно, 
адже розписувати в довідці як треба правиль-
но працювати та відображати операції не ці-
каво як для податківців, так і для посадових 
осіб підприємства, читати як все добре на їх-
ньому підприємстві (хоча для звітування пе-
ред засновниками або акціонерами це було б 
доволі приємно).

А ось при отриманні підприємством акту, 
описова частина може бути доволі великою. 
Це в першу чергу залежить від кількості вияв-
лених порушень та їх складності і ось чому.

Всі виявлені порушення повинні відобра-
жатися в акті перевірки з чітким визначен-
ням порушеної норми законодавства, пері-
оду порушення. Саме ця частина акту буде 
найбільшою, оскільки порушення податково-
го законодавства може чіпляти й інші норма-
тивні акти, відображення норм яких для ви-
значення порушення саме податкового зако-
нодавства є обов’язковим. Зрештою, на пер-
ший погляд опис незначного порушення (або 
порушення на незначну суму), може зайняти 
кілька сторінок акту та використовувати 5 та 
більше нормативних актів.

Крім того, по виявленим в ході перевірки 
порушенням посадові особи податкових ор-
ганів повинні отримати пояснення від керів-
ництва підприємства, про що також вказу-
ється в цій частині. Виявлені порушення по-
винні підтверджуватися найменуванням та 
типом первинних документів, їх номером, 
датою, які проведення здійснені підприєм-
ством на підставі даних документів в бухгал-
терському обліку та які регістри бухгалтер-
ського обліку вони чіпляють. В разі відсут-
ності первинних документів таким підтвер-
дженням можуть бути будь-які інші доку-
менти, що пов’язані із нарахуванням та спла-
тою податків та порушенням податкового  
законодавства

У разі відсутності таких документів необ-
хідно скласти їх перелік, та відобразити його 
в акті перевірки, а в разі відмови надання – 
скласти акт про ненадання документів до пе-
ревірки та відобразити його в акті перевірки.

Крім цього, в даній частині також приді-
ляється увага порушенням у сфері валютно-
го законодавства, а також законодавства з пи-
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тань легалізації (відмивання) коштів отри-
маних злочинним шляхом або фінансуван-
ню тероризму. Якщо у випадку порушень до-
тримання норм валютного законодавства все 
більш-менш зрозуміло, то порушення за від-
мивання коштів викликають подив. Після ви-
конання вимог FATF, щодо боротьби із лега-
лізацією злочинних доходів, такі порушен-
ня дійсно в компетенції податкових органів, 
проте їх доведення, описова частина, дока-
зова база настільки значна, що здебільшого 
цим питанням займаються органи управлін-
ня по боротьбі з економічними злочинами, 
які мають більші бази даних для відстежен-
ня таких операцій, а відповідно і більшу до-
казову базу (нажаль якою не особливо хочуть 
ділитися), та більш широкі повноваження  
в даному питанні.

Як бачимо, описова частина є основою для 
підготовки та виписки податкового повідо-
млення-рішення щдо застосування штраф-
них санкцій, і саме її вивченню необхідно 
приділяти значну увагу після отримання акту 
перевірки.

У висновку акту перевірки коротко визна-
чаються встановлені порушення, викладені 
в описовій частині, а тому посилання на них 
повинні чітко співпадати. Всі порушення ві-
дображаються з розбивкою по податках, пері-
одах, або у разі порушення норм у сфері ЗЕД– 
за номерами зовнішньоекономічних контр-
актів. Їх невідповідність з описовою части-
ною можуть принести податківцям клопоти, 
проте як показує практика не значні. Чому? 
Розберемося трохи далі.

Важливим моментом є недопустимість 
визначення в акті перевірки сум штрафних 
санкцій, адже в цьому випадку податківці 
проводили нарахування штрафів незакон-
но. Для цього є повідомлення-рішення. Крім 
того, підприємство має право оскаржити ви-
сновки акту, і в разі позитивного рішення, 
суми штрафних санкцій буде змінено.

Далі йдуть перелік копій документів, 
отриманих під час перевірки, що підтвер-
джують порушення податкового законодав-
ства, підписи сторін та підтвердження отри-
мання акту або відмову від його отриман-
ня. До самого акту перевірки можуть скла-
датися Додатки, посилання на які роблять-
ся в тексі акту. Чіткої форми Додатків та їх 
кількості не встановлено, а отже вони фор-
муються та додаються до акту у необхідній  
кількості без обмежень.

Що ж, розібравшись що має бути викла-
дене в акті перевірки стає зрозумілим чому 
на його оформлення надається стільки часу, 
а саме цілих 5 робочих днів (а для консолідо-
ваних платників – 10 робочих днів). Ці 5 днів 
починають рахуватися від кінцевої дати пере-
вірки, тобто якщо завершення перевірки вста-
новлено 15 число, то строк в 5 днів починає  
рахуватися з 16-го.

ЗАПЕРЕчЕННЯ ДО АКТУ ПЕРЕВІРКИ

Після складення акту, цей акт має бути під-
писаний, проте не кожне підприємство захоче 
підписувати акт перевірки, тим самим визна-
ючи свою вину, адже саме підписання акту є 
першою ланкою до прийняття податкового по-
відомлення-рішення. В такому випадку поса-
дові особи податкової мають виписати акт від-
мови від підпису, що реєструється в спеціаль-
ному журналі, а у разі відмови від отримання 
акту перевірки, ще додатково скласти акт від-
мови від отримання. Після цього, сам акт пере-
вірки має бути відправлений на адресу підпри-
ємства поштою, з описом вкладеного та пові-
домленням про отримання.

Оскільки більшість підприємств не пого-
джуються з результатами перевірки, вони ма-
ють право подати заперечення до нього. Таке 
заперечення є важливим в майбутньому при 
відстоюванні своєї позиції як на стадії апеля-
ційного оскарження так і в суді. Термін пода-
чі заперечення становить 5 робочих днів з мо-
менту отримання акту перевірки. Тут важли-
вим є два фактори, 5 днів починають рахува-
тися з наступного дня після дати (день отри-
мання в розрахунок не попадає) отримання, 
адже отримання акту по пошті займає також 
певний час. Розгляд заперечення проводить-
ся також в п’ятиденний термін з дати отриман-
ня такого заперечення. Підприємство має пра-
во на присутність свого представника при роз-
гляді заперечення, проте таке бажання пови-
нно бути зафіксовано в запереченні.

На практиці, здебільшого всі заперечен-
ня приймаються на користь органів податко-
вої служби. Воно і не дивно, оскільки визнання 
помилок власними співробітниками є не дуже 
поширене явище в нашій країні. Висновок за 
результатами розгляду скарги повинен бути 
направлений підприємству не пізніше наступ-
ного дня за днем розгляду заперечення.

податки
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ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-РІшЕННЯ

Наступним етапом податкової перевір-
ки буде виписка та отримання підприємством 
податкового повідомлення – рішення. Слід 
пам’ятати, що строки давності для прийняття 
податкового повідомлення – рішення склада-
ють 1095 днів, тобто три роки, з дати подачі по-
даткової декларації. Тобто, якщо строк сплати 
податкового зобов’язання складає 1090 днів, 
проте строк подачі декларації за період стано-
вив 1100 днів, то податкове повідомлення – рі-
шення за такий період вже не може бути випи-
сане. Про більш ранні строки говорити зайве. 
Окремими виключеннями з правила є надан-
ня уточнюючого розрахунку за період, що пе-
ревищує 3 роки, або відкриття кримінального 
провадження у справі про несплату податків.

Строки складання податкового повідомлен-
ня – рішення встановлені наступні. У разі від-
сутності заперечення до акту перевірки – 10 
робочих днів, у разі оскарження акту пере-
вірки – 3 робочі дні з дати направлення від-
повіді підприємству про розгляд заперечення  
до акту перевірки.

Є значна кількість повідомлень – рішень 
для різних випадків. Основним правилом 
складання документу є те, що кожне повідо-
млення рішення складається за окремим по-
датком та за окремою підставою. Це не озна-
чає, що за результатом перевірки підприєм-
ство отримає купу паперу у вигляді повідо-
млень – рішень, проте вони мають бути струк-
туровані. Для прикладу визначимо, що за пе-
ревіряємий період в 2 роки встановлено низ-
ку порушень, а саме: заниження податкового 
зобов’язання з податку на прибуток, завищен-
ня суми податку на додану вартість, що заяв-
лена до відшкодування, занижено суму подат-
кового зобов’язання, що підлягає сплаті з по-
датку на додану вартість, завищено суму по-
даткового кредиту, що призвело до занижен-
ня податкового зобов’язання з ПДВ, поруше-
но порядок нарахування сум податку з доходів 
фізичних осіб, занижено суму податку на зем-
лю. У всіх цих випадках, об’єднати можна тіль-
ки заниження сум податкового зобов’язання 
з ПДВ та завищення сум податкового креди-
ту, оскільки обидва ці порушення призвели до 
заниження суми зобов’язання. Всі решта по-
рушень вимагають виписки окремого повідо-
млення – рішення за кожним податком, при 
чому різних форм. Порушення даних норм 

може призвести до визнання податкових по-
відомлень – рішень недійсними лише на під-
ставі їх неправильного оформлення.

При цьому, слід пам’ятати, що підставою 
для виписки повідомлення – рішення є акт 
перевірки, тому визначені порушення пови-
нні чітко відповідати порушеним нормам По-
даткового кодексу в акті перевірки. Як зазна-
чалося вище, оформлення акту є важливою 
складовою процесу перевірки, проте, штраф-
ні санкції розраховуються та відображають-
ся саме в повідомленнях – рішеннях, а тому і 
присутня заборона визначення сум штраф-
них санкцій в акті, оскільки саме це може 
бути підставою для анулювання виписаних 
повідомлень – рішень і призначення нової, 
позапланової перевірки органом вищого по-
рядку. А от оскарження самого акту перевір-
ки в будь-якій інстанції (апеляційне оскар-
ження, в суді) не принесе жодної користі, 
оскільки неправильне оформлення акту, не-
відповідність посилань на нормативні акти в 
самому акті, за формою а не за суттю, не є під-
ставою для визнання рішення – повідомлен-
ня недійсним.

Після отримання повідомлення – рішен-
ня може пройти довга процедура його оскар-
ження в органах як місцевого, так і найвищо-
го рівня, а після і в судах всіх рівнів, що займе 
занадто багато часу, сил, людських та фінан-
сових ресурсів. Апеляційне оскарження пові-
домлення – рішення триватиме щонайменше 
120 днів, судове – набагато більше, від 2 до 5 
років. І ніхто не дасть гарантію, що у Вищому 
суді не буде прийнято рішення щодо недослі-
дженості всіх обставин справи та повернення 
його до суду першої інстанції, що знов подо-
вжить розгляд справи на кілька років, а під-
приємству принесе додаткові витрати.

Як бачимо, проходження податкової пере-
вірки є доволі складним та заплутаним про-
цесом, фінансово затратним як для підприєм-
ства, так і для держави. В даній статті розгля-
нуті основні законодавчі моменти проведен-
ня перевірок, написання акту, його оскаржен-
ня у відповідності до Податкового кодексу та 
підзаконних нормативних актів. В житті, пе-
ревірки мають деякі відмінності, як за фор-
мою, так і за суттю, проте всі ці відмінності 
повинні підпорядковуватися встановленим 
правилам, і з боку податкових органів, і з боку 
підприємств, на що будемо сподіватися.
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