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Десятки тисяч підприємств і підприємців в Україні щороку проходять податкові перевірки. Подекуди
навіть кілька разів на рік. Нам добре відомий бізнес, який скоріше постійно перебуває в
перевірочному процесі, аніж займається справами. При цьому навіть у такого бізнесу виникає
безліч питань щодо нюансів податкового контролю як до початку й під час перевірки, так і після її
завершення. Розібратися в тонкощах діяльності контролюючого органу бізнесу бракує часу. Такий
стан речей також спричиняє динаміка змін податкового законодавства. Тож розглянемо основні
варіанти розвитку подій у разі податкових перевірок, а також тактики захисту.

Передусім зауважимо, що в цій статті приділено увагу саме документальним перевіркам. Хоча за
податковим законодавством вирізняються такі перевірки, що мають певні особливості тактики
захисту:

• камеральна перевірка (під час її проведення аналізують лише дані податкових декларацій
платника податків, дані системи електронного адміністрування ПДВ, дані Єдиного реєстру
акцизних накладних і дані системи електронного адміністрування реалізації пального тощо). Тому
головною порадою з метою запобігання небажаним наслідкам камеральних перевірок є вибір
досвідченого бухгалтера й уважне декларування бухгалтерської інформації;

• фактична перевірка (здійснюють за місцем фактичного провадження платником податків
діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника, її
також спрямовано на контроль за дотриманням норм законодавства з питань регулювання обігу
готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових
операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво й обіг підакцизних товарів,
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення
трудових відносин із працівниками). Залежно від виду бізнесу та схеми роботи такого бізнесу
необхідно окремо опрацьовувати тактику захисту в разі фактичних перевірок;

• документальна невиїзна позапланова електронна перевірка (її проводять за ініціативою
платника податків із незначним ступенем ризику). Найкращою порадою буде звернутися
попередньо до аудиторів, що виключать негативні наслідки в разі перевірки податківцями.

Найпоширенішими, а отже й найболючішими перевірками є документальні (планові або
позапланові, виїзні або невиїзні). Складність таких перевірок полягає в їх кількості серед платників,
комплексності, масивності надання інформації, документальному підтвердженні оподатковуваних
операцій лише фіскальним підходом перевіряючих, які обов'язково мають завершитися для
платника податків донарахуванням податків і штрафних санкцій.

Предметом цих перевірок є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків і
зборів, перевірка валютного законодавства, дотримання роботодавцем законодавства щодо
укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками. Під час такого
контролю перевіряють дані, що містяться в податкових деклараціях, фінансовій, статистичній та
іншій звітності, регістрах податкового й бухгалтерського обліку; здійснюють ґрунтовний аналіз
первинних документів платника; відбувається звірка нарахованих та сплачених податків і зборів
тощо. Не завжди керівництво бізнесу може або хоче надавати цю інформацію.

Планові податкові перевірки проводять відповідно до щорічного плану-графіка перевірок. Цей
графік є підставою для перевірки, його приймають щороку й оприлюднюють на офіційному сайті в
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строк до 25 грудня перед настанням року, у якому відбудеться перевірка. Однак такому
"щасливому" випадку потрапити до плану перевірок передує ґрунтовний аналіз даних про всіх
платників. Із безлічі аналітичної інформації виокремлюють платників, яких поділяють за трьома
ступенями ризиковості: високий, середній, незначний.

Отримавши інформацію від податківців щодо підстав унесення до графіка на перевірку
(наприклад, за допомогою адвокатського запиту) і не погоджуючись із їхніми даними,
платник має повне право оскаржити обґрунтованість підстав для внесення до плану-
графіка, заблокувавши доступ до перевірки.

Документальну позапланову перевірку не передбачено в плані роботи контролюючого органу, бо її
проводять за наявності хоча б однієї з підстав, визначених Податковим кодексом України.

Найбільш важливим і спірним питанням під час документальних виїзних перевірок є процедура
допуску контролерів до податкової перевірки. Цьому питанню приділено увагу в ст. 81 Податкового
кодексу України, яка визначає право розпочинати проведення документальної виїзної перевірки за
наявності підстав для її проведення та за умови пред'явлення або надіслання:

– направлення на проведення такої перевірки (має містити дату видачі, найменування
контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування й
реквізити суб'єкта або об'єкта, перевірку якого проводять, мету, вид, підстави, дату початку і
тривалість перевірки, посаду і прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку).
Направлення на перевірку в такому разі є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника
або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;

– копії наказу про проведення перевірки (має містити дату видачі, найменування
контролюючого органу, найменування й реквізити суб'єкта та в разі проведення перевірки в іншому
місці – адресу об'єкта, перевірку якого проводять, мету, вид, підстави для проведення перевірки,
дату початку і тривалість перевірки, період діяльності, який перевірятимуть). Наказ про проведення
перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи)
контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу;

– службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання платнику податків чи його уповноваженому
представнику цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з
порушенням вимог, установлених п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України, є
підставою для недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення
документальної виїзної або фактичної перевірки.

А втім, законодавець не прописує процес пред'явлення таких документів. Цим і користуються
перевіряючі: не дають достатньо часу для ознайомлення з документами, заперечують проти
фіксації даних про перевірку, обстають проти перевірки реквізитів наданих документів. Тому
уповноважена особа від бізнесу повинна ретельно ознайомитися з документами на перевірку,
докладно вивчити всі реквізити, що мають бути в таких документах відповідно до ст. 81
Податкового кодексу України, і прийняти рішення про допуск перевіряючих до перевірки або про
відмову в допуску.

І завжди варто пам'ятати позицію суду: якщо ви допустили інспекторів до податкової перевірки (як
планової, так і позапланової), то надалі оскаржити правомірність призначеної перевірки, а отже і
вплинути на результати такої перевірки неможливо. Таким чином, якщо допуск до податкової
перевірки відбувся, то надалі предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень
податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі
органи. Такі правові позиції викладено в постановах Верховного Суду від 13.03.2018 р. у справі №
804/1113/16 і від 30.11.2018 р. у справі № 808/1641/15.

Особливістю допуску перевіряючих до документальної невиїзної перевірки, що визначена п. 79.2
ст. 79 Податкового кодексу України, є обов'язкове надіслання платнику податків рекомендованим
листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику
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під розписку двох документів: копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної
перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Саме виконання цієї умови надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати
проведення документальної невиїзної перевірки. Цю позицію підтримує й Верховний Суд у справі
№ 807/1349/13-а.

Отже, вибір тактичної поведінки платника податку в разі захисту від податкової перевірки залежить
від багатьох чинників: виду податкової перевірки, правильності оформлення документів
податківцями, відповідності вручених перед перевіркою документів реальним обставинам справи,
можливості допуску посадових осіб податкового контролю або бажання не допустити перевіряючих
до перевірки.
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