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ТЕМА. 1. ТЕОРЕТИЧНІТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
Навчальна мета: подати характеристику  основним засадам  податкового 
менеджменту, системі  ОДПС України та основним її завданням.  

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 10 хв. 

2. 10 хв. 

3. 10 хв. 

4. 10 хв. 

5. 10 хв. 

6. 10 хв. 

7. 10 хв. 

8. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 1-15, 93-115. 

 

ПЛАН 
 
1. Зміст та основні складові податкового менеджменту.  
2. Розвиток концепцій оподаткування.  
3. Система органів Міністерства доходів і зборів.  

4. Функції контролюючих органів. 

5. Права контролюючих органів 

6. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів. 

Відповідальність. 
7. Оцінка ефективності діяльності податкових органів. 
 

1. Зміст та основні складові податкового менеджменту.  
 

 

Рис. 1. Сутність податкового менеджменту 

 

Податковий менеджмент необхідно розглядати у трьох аспектах:  

1) як систему управління податками;  

2) як визначену категорію людей, соціальний прошарок тих, хто здійснює роботу з 

управління податками;  

3) як форму підприємництва (корпоративний та персональний податковий 

менеджмент). 
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Рис. 2. Мета податкового менеджменту 

 

 
 

Рис. 3. Структура податкового менеджменту 

 
Державний податковий менеджмент – система державного управління 

оподаткуванням, до складу якої входять законодавчі та адміністративні органи. Ця система 
включає сукупність норм та правил, які регламентують податкові дії, а також 
відповідальність за порушення податкового законодавства.  

До основних завдань державного податкового менеджменту прийнято відносити 
наступні:  

1) забезпечення мобілізації грошових надходжень для виконання дохідної частини 
бюджетів;  

2) прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу на основі прогнозних 
розрахунків росту доходів підприємств, галузей економіки;  

3) розробка нових концепцій оподаткування, які сприяють розвитку бізнесу без шкоди 
для державних соціальних програм.  

Основними складовими державного податкового менеджменту є: податкове 
прогнозування та планування, податкове регулювання та податковий контроль (Табл. 1). 

Таблиця 1  
Складові державного податкового менеджменту 

№ Складові 
податкового 
менеджменту 

Характеристика складових державного податкового 
менеджменту 

1 Податкове 
прогнозування та 
планування 

Визначення обсягу податкових надходжень; оцінка 
господарсько-відтворювальних операцій за звітний період; 
оцінка перспектив господарського розвитку; нормативне 
оформлення податкової роботи. 

2 Податкове 
регулювання 

Сукупність заходів непрямого впливу держави на 
розвиток виробництва шляхом зміни норм вилучення коштів до 
бюджету, у результаті чого змінюється оподаткування. 

3 Податковий 
контроль 

Контроль за правильністю обчислення, повнотою та 
своєчасністю надходження податків, зборів та обов’язкових 
платежів до бюджету та позабюджетних фондів від юридичних 
та фізичних осіб. 
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Корпоративний податковий менеджмент стосується безпосередньо платника 

податків – юридичної особи, передбачає організацію сплати податків та податкових 
платежів, оптимізацію податкових платежів на підприємстві.  

Персональний податковий менеджмент стосується платника податків – фізичної 
особи.  

Таким чином, податковий менеджмент – комплекс трьох взаємодіючих фінансово-
бюджетних сфер діяльності, який регламентований особливими правовими нормами всього 
арсеналу законодавчих актів держави, і визначає:  

1) встановлення та оцінку планових, фактично виконаних і прогнозованих обсягів 
податкових зобов’язань суб’єктів податкових правовідносин;  

2) прийняття науково-обґрунтованих важелів поточного втручання в хід виконання 
бюджетів держави стимулюючого характеру;  

3) санкційні міри випливу з боку держави при порушенні норм податкового 
законодавства.  

В економічній літературі поняття «управління, менеджмент» визначаються як су-
купність принципів, форм, прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об'єкт для 
досягнення певного результату. 

Об'єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виникають між державою та 
платниками з приводу сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету та державних 
цільових фондів. 

Органи законодавчої та виконавчої влади, контролюючи органи у сукупності з 
платниками податків створюють коло суб'єктів податкового менеджменту. 

Метою податкового менеджменту на макроекономічному рівні є забезпечення 
доходної частини бюджету та впливу податків на розвиток підприємництва і соціальної 
сфери. 

Метою податкового менеджменту на мікроекономічному рівні є своєчасне та 
повне виконання зобов'язань платника податків у відповідності з діючим 
законодавством за умов найбільш повного використання податкових стимулів (вигод, пільг 
тощо), які забезпечують зростання підприємницького прибутку. Податковий менеджмент 
на мікрорівні передбачає прогнозування і планування податків, податковий облік, 
внутрішній контроль оподатковуваних баз, але всі ці функції, звичайно, мають 
особливості, належні цілям та завданням мікроекономічного рівня.  

Функції податкового менеджменту. Очевидно, що управління в сфері оподаткування 
починається з законотворчої діяльності органів законодавчої та виконавчої влади. В 
процесі цієї діяльності визначаються принципи оподаткування, встановлюються види по-
датків і обов'язкових платежів та їх елементи (об'єкти, ставки, пільги тощо), 
розробляється механізм розрахунків з бюджетом. 

Наступною складовою податкового менеджменту є планування податків. Цей вид 
діяльності тісно пов'язаний з бюджетним менеджментом і передбачає визначення сум 
податків та обов'язкових платежів, які мають бути сплачені до бюджетів різного рівня.  

Планування служить двом цілям, а саме: 
- розраховує майбутній вплив поточних рішень, програм і політики (аналіз 

впливу); 
- визначає можливості збалансування доходів та видатків (аналіз дефіциту). 
Фінансове планування (й особливо прогнозування) є важливим інструментом 

управління і дає реальні переваги, а саме: 
- поліпшує якість  прийняття фінансових рішень,  пов'язує політику і бюджет для 

досягнення довгострокових планів; 
- окреслює фінансове майбутнє і залишає час для запобігання несприятливим 

подіям, дозволяє визначити альтернативні шляхи вирішення зазначених проблем; 
- сприяє відкритості управління і прозорості прийняття рішень. Правильний підхід до 

прогнозування залежить від періоду часу, 
який розглядається. Для того щоб бути ефективними, прогнози не обов'язково 

повинні бути точними. Фактично в прогнозуванні точність менш важлива, ніж процес. 
Процес сам по собі може підняти ефективність планової діяльності. Наприклад, якщо 
органи місцевого самоврядування прогнозують недостачу доходів через два роки, розмір 
дефіциту менш важливий, ніж факт, що він буде присутній. Якщо органи місцевого 
самоврядування своєчасно займуться вирішенням проблеми майбутнього дефіциту – це 
значить, що процес прогнозування змусив відповідальних  осіб    за прийняття рішень 
почати діяти раніше, ніж вони б це  зробили,  поліпшуючи в такий спосіб майбутню 
фінансову ситуацію якщо строки визначені днями, то їх обчислюють з дня, наступного 
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після того дня, з якого починається строк. Якщо кінець строку припадає на день неробочий, то 
останнім днем вважається перший після нього робочий день (ст. 87 Цивільного 
процесуального кодексу України);  

Метод експертної оцінки покладається на багаторічний досвід, знання й 
ознайомленість з питаннями доходів та видатків для підготовки прогнозу. Переваги 
«експертного» методу: здатність складати відносно точні прогнози. Недоліки: відсутність 
ясної встановленої техніки, що ускладнює визначення того, що було вірно чи невірно при 
аналізі методики прогнозування. 

Прогнозування тенденцій — це техніка, що цілком покладається на час, як єдину 
визначальну перемінну. Техніка тенденцій залежить від щорічних змін у перемінній 
попереднього року (наприклад, джерело доходу). Визначаючи зміни за минулі роки, деякі до-
ходи можна спрогнозувати досить точно. Техніка тенденцій припускає, що рівень росту в 
майбутньому році буде таким же, як і в останні роки. Це припущення може бути більш 
реалістичним, якщо зміни та їх вплив більш точно виміряні. 

Висновки щодо типу змін, які відбулися, дають декілька варіантів їх 
використання в прогнозуванні, а саме: 

- якщо перемінна в минулому році не змінилася, можна припустити, що вона буде 
незмінною на прогнозованим період; 

- якщо перемінна в минулому році постіймо зростала, можна припустити, що 
вона буде продовжувати щорічно зростати приблизно в тих же абсолютних розмірах; 

якщо перемінна щорічно мала приблизно однаковий  темп приросту, то цей 
темп можна застосувати для наступних періодів  

Метод тенденцій — надійний інструмент для доходів не занадто чутливих до 
економічних умов. 

Детерміністичний підхід використовує не час, а інші фактори для «визначення» 
прогнозованих показників. Ці фактори можуть включати зміни в населенні, нові пільг чи інші 
соціальні й економічні перемінні, які безпосередньо впливають на доходи. Найбільш 
розповсюдженні визначальні прогнози ґрунтуються на попередньо установленій формулі в 
розрахунку прогнозованих доходів. Наприклад, якщо визначити, що середній розмір сплати 
фіксованої плати становить 60 гривень з суб'єкта підприємницької діяльності, а також середній 
приріст платників, що переходять на сплату фіксованої о податку протягом наступного року, — 
1200 осіб, то можна припустити додатково збільшення надходжень у сумі 72000 тис. гри. 

«Визначальне» прогнозування покладається на використання середніх величин, які 
особливо не відчувають значних змін, але використання середніх величин може зменшувати 
розмір прогнозованих доходів, якщо економіка на підйомі, та переоцінювати їх в економіці, 
яка переживає спад. 

 
Економетричне чи статистичне прогнозування поєднує економічні принципи і 

статистичні теорії. Економетричні моделі дозволяють розглянути вплив декількох 
перемінних на доходи шляхом визначення незалежних перемінних, що найбільш 
прийняті для відповідних даних. Ці перемінні можуть використовуватися для 
прогнозування майбутніх змін джерела доходу (наприклад, податку на прибуток). Тобто 
економетричне прогнозування найбільш підходить для прогнозування перемінної 
частини доходів, що залежить від економічних умов. 

Щоб забезпечити надходження запланованих сум платежів у бюджет, потрібно 
здійснювати контроль за дотриманням вимог податкового законодавства. Отже, податковий 
контроль — це ще одна складова податкового менеджменту. Податковий облік, у свою 
чергу, створює необхідні умови для реалізації контрольно-перевірочних функцій. Він 
включає облік платників, облік податкових баз, нарахованих і фактично сплачених сум до 
бюджету та інших показників. На думку фахівців, податковий контроль залишається 
основною ланкою серед функцій органів податкової служби. Функції податкових інспекцій 
на 90% складаються з робіт зі здійснення контролю щодо вчасності подання платниками 
податків податкових декларацій (розрахунків), правильності визначення об'єктів 
оподаткування, обчислення та сплати податків . 

 
2. Розвиток концепцій оподаткування 

У теоретичне розуміння податку економісти різних шкіл вкладають не однаковий 
зміст. Більшістю з них податки сприймаються як примусові стягнення у вигляді 
обов'язкових грошових платежів з фізичних та юридичних осіб, що вилучаються державою 
для забезпечення потреб суспільства. 

Виконання державних функцій: заохочення економіки та торгівлі, підтримки 
правопорядку та взаємовідносин з іншими державами, створення ринку товарів і послуг та 
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інших — обумовлює наявність фінансових ресурсів. Тому суспільство для забезпечення дер-
жавних послуг змушене винайти спосіб їх фінансування. Це підтверджується і працями 
учених: доводячи обов'язковість фінансової підтримки державних послуг членами 
суспільства, вони констатують: «...держава або, точніше сказати, уряд нічого не може робити 
для громадян, якщо громадяни нічого не роблять для держави» [60]. 

Розвиток концепцій оподаткування. Рішення суб'єктів господарювання щодо сплати 
частини власних ресурсів на користь держави було прийнято одночасно з організацією 
державної влади на певному етапі соціального, політичного й економічного розвитку. 
Засобом акумуляції фінансових надходжень до державного бюджету стали податки. 

Концептуальні положення, що утворюють теоретичні основи податкової справи, 
були викладені ще в XVII столітті англійським економістом В. Петті в «Трактаті про 
податки і збори». В окремих главах він розглядав такі питання, як напрямки державних 
витрат, види податків і способи їх утримання, причини незадоволення платників, роль 
вільних гаваней. Зокрема, він писав: «який би ні був великий податок, але якщо він лягає 
на всіх пропорційно, ніхто не втрачає із-за нього будь-якого багатства. Тобто люди 
залишаться однаково багатими, чи скоротять у них майно наполовину, чи  подвоять його, 
тому що кожний збереже своє колишнє становище сан і звання» [36]. 

У XVIII столітті шотландський економіст А. Сміт у праці «Дослідження про 
природу і причини багатства народів» сформулював основні принципи оподаткування, 
актуальні і сьогодні. До них відносяться: 

- рівномірність (загальність оподатковування і рівномірність його розподілу між 
платниками); 

- визначеність (час, способи і суми платежів повинні  бути відомі платникам 
податків); 

- зручність (механізм стягнення податків має бути зручним для платників); 
- економічність (податок повинен стягуватися з мінімальними витратами)[36]. 
Класична теорія податків розглядала податкові платежі як один з видів 

державних доходів, що повинні покривати витрати на утримання апарату управління. При 
цьому будь-яка інша роль (соціальна, регулююча) податкам не відводилася. Вважалось, що 
ринкова економіка — стійка і саморегульована система, у якій попит породжує 
пропозицію. Податки були джерелом надходжень у бюджет і не використовувалися для 
активної економічної політики, тобто їхні функції обмежовувалися фіскальною 
необхідністю. 

Таку переважно фіскальну функцію податки зберегли до 30-х років XX сторіччя. Під 
час найглибшої за всю історію розвитку економічної кризи 1929-1933 років стало зрозуміло, 
що не усі функції, що стабільно забезпечують економічне зростання, можуть бути ре-
алізовані через систему ринкових відносин. Ринкові механізми у визначеній мері треба 
було доповнити процесами державного впливу. 

 Концепцію державного регулювання економіки науково обґрунтував англійський 
економіст Дж. Кейнс. У 1935 р. вийшла його книга «Загальна теорія зайнятості, відсотка 
і грошей». Одне І ОСНОВНИХ положень кейнсіанської теорії полягає у тому, що податки с 
важливим інструментом регулювання економіки, безпосередньо впливають на попит і 
споживання. З цього часу фіскальна функція перестала бути єдиною в характеристиці 
податків. 

Податкова теорія монетаризму, висунута в 60-х роках минулого століття 
професором Чикагського університету М. Фрідменом і заснована на кількісній теорії 
грошей, пропонує обмежити р и п .  держави тільки регулюванням грошей в обігу. На 
думку автора, за допомогою податків можна вилучити «зайву» кількість грошей з обороту й 
обмежити інфляцію. Маніпулювання податками, процентними ставками і грошовою 
масою дозволить створити стабільні умови для функціонування підприємств [40]. 

В умовах хронічної інфляції й інших кризових явищ, а також з розвитком 
економічної інтеграції стало необхідним таке податкове регулювання, яке вплинуло б не на 
попит, а на пропозицію ресурсів. Тому на зміну кейнсіанській концепції «ефективності 
попиту» прийшла неокласична теорія «ефективності пропозиції», чи «економіки 
пропозиції». Групою американських економістів на чолі з А. Лаффером були проведені 
дослідження і зроблені висновки про те, що такі негативні явища як висока інфляція, 
низькі нагромадження, спади виробництва викликані високими ставками оподатковуван-
ня. Прихильники теорії «економіки пропозиції» висунули гіпотезу про те, що ріст 
податкових ставок лише до визначеної межі стимулює збільшення податкових надходжень, 
після чого їхній ріст сповільнюється. Далі спостерігається або поступове зниження доходів 
бюджету, або їхнє різке падіння. Таким чином, коли податкова ставка досягає визначеного 
рівня, втрачаються стимули до прояву підприємницької ініціативи і розширенню 
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виробництва, зменшуються доходи і, як наслідок, платники податків переходять з «ле-
гального» у «тіньовий» сектор економіки. За теорією А. Лаффера, розвиток тіньової 
економіки має зворотний зв'язок з податковою системою, тобто підвищення податків 
збільшує розміри тіньової економіки, легального і нелегального відхилення від оподаткову-
вання, при якому велика частина доходів не декларується. І навпаки, зниження податкових 
ставок створює стимули до виробничої діяльності і розвитку економіки. Доходи бюджету 
збільшуються за рахунок розширення податкової бази, а не за рахунок підвищення 
податкової ставки до рівня податкового ярма [56]. 

Ідеї американських економістів домінують в сучасних теоріях. Регулююча 
функція податків одержала подальший розвиток і доповнена наступними 
положеннями: 

- антимонопольна спрямованість (податкова система не повинна сприяти концентрації 
виробничих факторів на ефективних ринках); 

- принцип вигоди (пропорційність податкових зобов'язань тій вигоді, що платники 
податків одержують від реалізації урядових програм); 

- принцип платоспроможності (залежність податків від економічного потенціалу, 
розмірів доходів і майна, тобто платоспроможності платників податків); 

- гнучкість, чіткість, прозорість, стабільність податків 
Таким чином, на кожнім етапі соціально-економічного розвитку концепції 

оподатковування трансформуються в залежності від цілей і функцій, що покладаються на 
податкову систему. 

Необхідність управління в сфері оподаткування. Сучасне суспільство домоглося 
перетворення податків із суто фіскального державного заходу на важливий економічний, 
соціальний та політичний фактор. Реальне використання суспільних благ, забезпечення яких 
здійснює держава, є головною причиною, що повинна спонукані кожну людину 
сплачувати податки. їх витрачають не тільки на угримання суто державних інституцій, а й на 
охорону здоров'я, освіту, розвиток культури, захист навколишнього середовища, на субсидії 
найбіднішим регіонам країни і найбіднішим громадянам тощо. 

Не менш дієвий вплив система оподаткування має на функціонування і ділову 
активність підприємницьких структур, тобто па ту ланку господарської діяльності, де 
створюється фінансовий потенціал країни. Це потребує запровадження виваженої 
податкової політики на основі збалансування інтересів держави і господарюючих суб'єктів. 
Отже, податкова політика — це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення 
податків для забезпечення сталої фінансової бази держави, яка необхідна для виконання 
функцій, делегованих їй суспільством. її призначенням є практичне застосування широкого 
арсеналу різних власних інструментів (податкових ставок, способів оподаткування, 
податкових пільг), що становлять податковий механізм. Проведення такої діяльності 
ґрунтується на обліку податкових надходжень від окремих платників податків, що, в свою 
чергу, обумовлює, з одного боку, необхідність своєчасного нарахування та сплати податків, 
а з іншого — необхідність постійного адміністрування цього процесу, від обліку платників 
податків до примусового стягнення боргів, тобто управління податками як на мікро-, так і 
на макроекономічному рівні. 

 
3. Система органів Міністерства доходів і зборів 

Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів 
та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною 
Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, 
міськими радами не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні і міські ради 
встановлюють механізм справляння та порядок сплати місцевих податків відповідно до 
переліку і в межах і граничних розмірів ставок, установлених законами України про 
оподаткування. Вони можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах 
сум, що надходять до їх бюджетів. 

Якщо ратифікованими міжнародними договорами встановлені інші норми, ніж ті, що 
містяться у внутрішніх законах про оподаткування, застосовуються положення 
міжнародних угод 

Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів беруть участь у розробці напрямків 
бюджетно-податкової політики, плануванні податків, здійснюють керівництво виконанням 
бюджету, приймають нормативно-правові документи з питань оподаткування. 

Міндоходів — орган державної влади, ефективна діяльність якого сприйматиметься як 
професійна, справедлива, неупереджена. Громадяни та бізнес переконаються, що податкова 
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та митна системи прості у застосуванні. Інновації та інформаційні технології будуть основою 
вдосконалення діяльності Міндоходів.  

Місією Міндоходів є адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надання послуг громадянам 
і бізнесу та, як результат, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, створення 
умов для розвитку підприємництва та міжнародної торгівлі.  

Принципами роботи Міндоходів є:  
сприйняття громадян і бізнесу як партнерів, повага до них;  
довіра до громадян і бізнесу та переконаність, що більшість з них працює чесно;  
допомога тим, хто цього потребує, та викриття тих, хто порушує вимоги законодавства;  
створення умов для професійного зростання і розвитку працівників Міністерства;  
прагнення бути корисними суспільству.  
24 грудня 2012 року Президент України підписав Указ про реорганізацію Міндоходів 

та Державної митної служби в Міністерство доходів і зборів.  
18 березня 2013 року Президент видав Указ про «Міністерство доходів і зборів 

України». Згідно цього Указу основними завданнями Міністерства доходів і зборів є:  
Основні завдання Міндоходів:  
1) забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в 

частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної 
податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час 
застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень 
контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та 
інших платежів;  

2) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  

3) забезпечення формування та реалізація державної політики з адміністрування 
єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з 
питань сплати єдиного внеску;  

4) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері контролю за 
своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, 
дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за 
наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.  

Підрозділи податкової інспекції. Офіс великих платників податків. 
Основними операційними функціями ДПІ з адміністрування податків є: 
- реєстрація та облік платників податків; 
-  прийом, обробка та аналіз показників податкових декларацій та звітності; 
- робота із платниками податків, надання послуг платникам податків; 
- примусове стягнення та погашення податкового боргу; 
- аудит (кабінетний, документальний); 
- розгляд скарг (апеляцій); 
- технологічна підтримка операційної діяльності (усіх бізнес-процедур, що будуть 

здійснюватись при виконанні перелічених вище функцій) з боку інформаційно-аналітичної 
системи. 

Слід звернути увагу на проблему оптимізації функцій окремих ланок державної 
податкової служби, зокрема, розкриті завдання та особливості адміністрування податків у 
спеціалізованих податкових структурах — офісах великих платників податків, роботу 
яких побудовано за галузевим принципом. 

Офіси великих платників податків були створені у 2000 р. на базі міських інспекцій 
для проведення експерименту з метою поліпшення сплати податків великими платниками 
після налагодження між ними та податковою адміністрацію партнерських відносин. 

Великий платник податків — це юридична особа, яка  органами Міндоходів 
зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме: 

а) Сукупний валовий дохід: 
від 4 млн. гри. до 20 млн. гри.  - 1 бал; від 20 млн. грн. до 100 млн. грн. - 2 бали; понад 

100 млн. грн.   - 3 бали. 
б) Загальна сума нарахованих платежів до бюджету: від 200 тис. грн. до 1 млн. 

грн. - 1 бал; від 1,0 мли. грн. до 5,0 млн. грн.  - 2 бали; понад 5 млн. грн. -З бали. 
в) Загальна сума сплачених платежів до бюджет} від 200 тис. грн. до 1 млн. грн. - 1 

бал; від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. - 2 бали; понад 5 млн. грн. - 3 бали. 
г) Загальна сума податку на додану вартість, задекларована довідшкодування з 

бюджету: від 3 млн. грн. до 15 млн. грн. - 1 бал; від 15 млн. грн. до 50 млн. грн.    - 2 бали; 
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понад 50 млн. грн.- 3 бали  
Показники «а», «б», «в» та «г» розраховуються за результатами діяльності підприємств 

за 9 місяців звітного року плюс очікуваний показник за IV квартал звітного року. За умов: 
а) + б) + в) + г) > 5 балів, платник зараховується до категорії великих платників 

податків. 
Принцип формування офісу великих платників податків базується на відборі 

підприємств, які забезпечують не менше 50-70% надходжень до Зведеного бюджету міста 
(області). Якщо за результатами відбору великих платників податків не виконується основ-
ний принцип, то зменшується загальна сума балів відбору до 4-3. 

До сформованого переліку великих платників податків включаються розташовані на 
території міста (області) всі філії, представництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи зазначених платників податків, що не мають статусу юридичної особи, а також 
дочірні підприємства [27]. 

Так, станом на 01.01.2002 р. на обліку у спеціалізованій ДПІ у м. Дніпропетровську 
по роботі з великими платниками податків було зареєстровано 352 платника, або 1% від 
загальної кількості платників. Найбільша їх кількість залишається в галузях «торгівля та 
громадське харчування» — 58 (16,5% загальної кількості), «транспорт і зв'язок» — 52 (14,8%). 
В середньому великі платники податків забезпечують до 60% відсотків доходів Зведеного 
бюджету області. 

Відповідальним за податкове супроводження кожного платника групи є 
координатор, який здійснює координацію роботи за закріпленими платниками не тільки у 
своїй робочій групі, але й забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами ДПІ. 

Координатор робочої групи на основі індивідуальної роботи з кожним великим 
платником визначає загальну стратегію роботи з платником, реальну базу оподаткування з 
урахуванням динаміки надходжень по видам податків і платежів попередніх періодів, тех-
нологічних особливостей виробництва, змін показників фінансово-господарської 
діяльності. Правильний розрахунок бази оподаткування дозволяє забезпечити сплату до 
бюджету поточних податкових зобов'язань і планомірного зниження недоплати. За 
координатором закріплена група фахівців з різних видів пода 
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Структура Міндоходів  
Керівництв

о  
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Департамент правової роботи 
Департамент обслуговування 

платників податків 
Департамент міжнародних зв’язків 
Департамент регулювання 

діяльності Міністерства та його 
територіальних органів 

Департамент відомчого контролю та 
внутрішнього аудиту 

Департамент оподаткування та 
контролю об’єктів і операцій 

Департамент боротьби з 
відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом 

Департамент доходів і зборів з 
фізичних осіб 

Департамент розвитку ІТ, 
електронних сервісів та обліку платників 

Департамент координації 
нормотворчої та методологічної роботи з 
питань оподаткування 

Координаційно-моніторинговий 
департамент 

Департамент контролю за обігом та 
оподаткуванням підакцизних товарів 

Департамент податкового та 
митного аудиту 

Департамент стратегічного 
управління та інновацій 

Департамент митної справи 
Інформаційно-довідковий 

департамент 
Міжрегіональне головне управління 

Міндоходів - Центральний офіс з 
обслуговування великих платників 

Головне управління Міндоходів в 
АРК 
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Вінницькій області 

Головне управління Міндоходів у 
Волинській області 

Головне управління Міндоходів у 
Дніпропетровській області 

Головне управління Міндоходів у 
Донецькій області 

Головне управління Міндоходів у 
Житомирській області 

Головне управління Міндоходів у 
Закарпатській області 

Головне управління Міндоходів у 
Запорізькій області 

Головне управління Міндоходів у 
Івано-Франківській області 

Головне управління Міндоходів у 
Київській області 

Головне управління Міндоходів у 
Кіровоградській області 

Головне управління Міндоходів у 
Луганській області 

Головне управління Міндоходів у 
Львівській області 

Головне управління Міндоходів у 
Миколаївській області 

Головне управління Міндоходів у 
Одеській області 

Головне управління Міндоходів у 
Полтавській області 

Головне управління Міндоходів у 
Рівненській області 

Головне управління Міндоходів у 
Сумській області 

Головне управління Міндоходів у 
Тернопільській області 

Головне управління Міндоходів у 
Харківській області 

Головне управління Міндоходів у 
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Севастополі 

 
4. Функції контролюючих органів 

Контролюючі органи виконують такі функції: 
 здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів; 
 контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного 
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пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, 
повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів; 

 надають адміністративні послуги платникам податків, зборів, платежів; 
 здійснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахунків в 

іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу 
(крім приймання готівки банками), за дотриманням суб’єктами господарювання 
установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливості 
розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, порядку 
проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, 
а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів; 

 здійснюють контроль за додержанням виконавчими органами сільських і селищних 
рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і 
повнотою перерахування зазначених сум до бюджету; 

 здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на 
додану вартість; 

 реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з 
товарами, що перебувають під митним контролем, об’єктів оподаткування та об’єктів, 
пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків; 

 забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків та платників 
єдиного внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та 
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; 

 формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний 
банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено 
законодавством на контролюючі органи; 

 забезпечують ведення обліку податків, зборів, платежів; 
 забезпечують перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня у встановленому 

законодавством порядку; 
 здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом; 

 здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері 
виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 

 здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або 
несплачених сум єдиного внеску та інших платежів; 

 організовують роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження 
безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також з обліку, 
попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного 
і податкового законодавства; 

 здійснюють відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових зобов’язань 
та/або податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного 
податкового боргу; 

 розробляють та затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, 
звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих 
органів; 

 прогнозують, аналізують надходження податків, зборів, платежів, визначених 
Податковим та Митним кодексами України, Законом України "Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", джерела податкових 
надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ 
до міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на надходження 
податків, зборів, платежів, розробляють пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення 
втрат бюджету; 

 надають консультації з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові 
послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого 
покладено на контролюючі органи; 

 розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів України з питань 
оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних договорів; 

 узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, 
законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових 
актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносять 
на розгляд Кабінету Міністрів України; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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 організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав 
згідно із законодавством, міжнародними договорами України, здійснюють міжнародне 
співробітництво у податковій і митній сферах; 

 подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну податкову і митну політику, та центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, звіти 
та інформацію про надходження податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких 
покладено на контролюючі органи; 

 організовують інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизацію процесів 
адміністрування; 

 забезпечують виконання функцій та повноважень, покладених на підрозділи 
податкової міліції; 

 погоджують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 
встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів, а також щодо встановлення 
порядку визначення емітента цінних паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності; 

 розглядають та погоджують фінансові плани державних підприємств, акціонерних, 
холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх 
дочірніх підприємств та здійснюють моніторинг виконання ними показників розрахунків з 
бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими 
планами; 

 надають послуги електронного цифрового підпису; 
 звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством тощо.  
 

5. Права контролюючих органів 
Контролюючі органи мають право: 
 запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки 

правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання 
вимог іншого законодавства. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються не 
пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких 
зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків 
(представник платника податків); 

 для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників 
податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності 
у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом 
платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-
господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, 
пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог 
законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також 
фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом; 

 отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі 
від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), 
інформацію, документи і матеріали; 

 проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім 
Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю 
та/або митного оформлення; 

 отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного 
банку України, банків та інших фінансових установ довідки та/або копії документів про 
наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг 
коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки 
від суб’єктів господарювання; 

 запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що 
використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу 
звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, виконанням вимог 
законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; 

 отримувати від платників податків, платників єдиного внеску та надавати у межах, 
передбачених законом, документи в електронному вигляді; 

 під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у 
посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти 
документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових 
осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції; 
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 вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, 
проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття 
залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки; 

 здійснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу 
готівки (крім банків), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за 
наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, за додержанням порядку приймання 
готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням 
суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо 
забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних 
платіжних засобів; 

 проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків 
щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування 
реєстраторів розрахункових операцій; 

 вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб платника 
податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу 
зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що 
використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється; 

 доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) 
та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є 
об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або 
пов’язані з іншими об’єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення 
податкового боргу; 

 вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб 
підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, 
які провадять незалежну професійну діяльність, усунення виявлених порушень 
законодавства; 

 користуватися у службових справах засобами зв’язку, що належать платникам 
податків, з їх дозволу або з дозволу посадових осіб таких платників; 

 залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів; 
 визначати суми податкових та грошових зобов’язань платників податків; 
 застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції 

(штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням 
якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів та державних цільових 
фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу; 

 одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для використання у 
проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій 
усіх форм власності; 

 надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків та Державного реєстру страхувальників органам державної влади, 
Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 

 приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих 
платників податків на облік у контролюючі органи, що здійснюють податкове 
супроводження великих платників податків, знімати їх з обліку і переводити до інших 
контролюючих органів; 

 приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або 
податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, 
передбаченому законодавством; 

 звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на 
рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з 
видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених 
контролюючим органом грошових зобов’язань платника податків, погашення податкового 
боргу), у тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження 
територій та приміщень; 

 звертатися до суду, якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим 
керуючим повноважень, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника 
податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого 
платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної плати та 
сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом 
грошових зобов’язань платника податків, погашення податкового боргу), та зобов’язання 
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такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені 
податковим кодексом; 

 звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що 
знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого 
платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового 
боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу; 

 звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий 
борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового 
боргу або його частини; 

 звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, який має 
податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право 
вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу 
такого платника податків; 

 звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов’язань, коригування 
від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у 
результаті застосування звичайних цін; 

 звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною 
особою - підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними 
установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання; 

 звертатися до суду із заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-
господарських та бухгалтерських документів; 

 звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство; 
 звертатися до суду щодо застосування санкцій, пов’язаних із забороною організації і 

проведення азартних ігор на території України; 
 складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників 

податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносити 
постанови у справах про адміністративні правопорушення у порядку, встановленому 
законом; 

 . проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та 
обсягів податкового і митного контролю. 

 
6. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів 

Посадові особи контролюючих органів зобов'язані: 
 дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з податковим 

кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами; 
 забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій; 
 забезпечувати ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів 

відповідно до їх повноважень; 
 не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, 

підприємств, установ, організацій; 
 коректно та уважно ставитися до платників податків, їх представників та інших 

учасників відносин, що виникають під час реалізації норм Податкового кодексу та інших 
законів, не принижувати їх честі та гідності; 

 не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, 
використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі 
органи; 

 надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування на їх 
письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом. 

За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи 
контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом. 

Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає 
відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим 
органам. 

 Відповідальність. 
Податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників 

податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб 
контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, 
установлених податковим кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи. 

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами 
контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, 
встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену податковим кодексом та 
іншими законами України. 

У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють 
готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або 
патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних 
цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої 
абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови 
наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 Податкового 
кодексу; 

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної 
відповідальності: 

 фінансова; 
 адміністративна; 
 кримінальна. 
Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства встановлюється та застосовується згідно з податковим кодексом та іншими 
законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) 
санкцій (штрафів) та/або пені. 

Притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань 
оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від 
притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності. 

 
7. Оцінка ефективності діяльності податкових органів. 

Основними є показники оцінки працівників державної податкової служби та 
інтегральні показники роботи регіональних податкових адміністрацій. 

Оцінка працівників є однією з важливих та необхідних складових систем управління 
персоналом, яка надає можливість поліпшення якісного складу працівників, ефективного 
використання кадрів, зростання професійної майстерності, відповідальності, дисципліно-
ваності. 

 Оцінка має ґрунтуватися на принципах законності, об'єктивності, 
неупередженості. Оцінка персоналу поділяється на поточну та періодичну (атестація) [50]. 

Поточна оцінка проводиться в міжатестаційний період. Вона є визначальною для 
заохочення або застосування стягнень до працівників у зазначений період, а при атестації 
служить основою для висновків атестаційної комісії. 

Поточна оцінка повинна базуватися на положеннях про структурні підрозділи, на 
посадових обов'язках працівників, професійної моделі керівників та спеціалістів. 
Критеріями поточної оцінки виконання поточних особистих (щомісячних, щоквартальних) 
планів роботи спеціалістів, а також показники, які дають можливість оцінити відповідність 
досвіду, навичок та здібностей працівників, оперативність та якість виконаних ними робіт, 
робоче навантаження. 

Атестація персоналу — це процедура визначення кваліфікації, рівня знань, 
практичних навичок, ділових якостей працівника та встановлення їх відповідності займаній 
посаді. Мета атестації — раціональна розстановка кадрів та їх ефективне використання. Ате-
стація має юридичну силу: за результатами приймаються рішення про кадрові переміщення 
працівників. Критерії оцінки повинні відображати ступінь впливу індивідуальних 
результатів праці кожного на вирішення завдань функціонального підрозділу в цілому. 

В групу інтегральних показників роботи податкових органів входять: 
- чисельність працівників податкових органів; 
- надходження податків у бюджет; 
- сума мобілізації податків в середньому на одного працівника; 
- сума недоїмки та відсоток від фактичних надходжень; 
- сума донарахувань за актами перевірок як в цілому, гак і паодного працюючого. 
Чисельність працівників податкової служби залежить, від кількості суб'єктів 

підприємницької діяльності та рівня сплати податків. За даними МІНДОХОДІВ, у 
державній службі в 2007 р. працювало 60,5 тисяч чоловік. У таких промислово-розвинутих 
регіонах як Донецька, Дніпропетровська, Харківська області та Київ найбільша штатна 
чисельність податківців — третя частина від загальної чисельності працюючих в податковій 
службі України. 

Показник надходження податків у бюджет визначається в цілому по бюджетах 
(Зведеному, Державному, місцевим), по регіонам, у порівнянні з прогнозними 
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показниками, а також з надходженнями минулих років. Вище названі регіони у сукупності 
забезпечують, як правило, більше 40% від загальних надходжень по Україні. 

Наступний показник, який характеризує діяльнім і, податкової служби, це мобілізація 
податків в середньому на одного працівника. Його значення можуть суттєво коливатися під 
впливом конкретних умов і факторів: структурних (офіс великих платників податків має більші 
податкові надходження), територіальних (надходження від рентної плати за 
транспортування газу характерні лише для окремих регіонів) тощо 

Показник донарахувань за актами перевірок відображає результати контрольно-
перевірочної роботи і аналізується як в цілому по регіону, так і на одного працюючого. За 
даними Міндоходів і зборів, загальна сума донарахувань за актами перевірок у 2007 р. 
склала 3 млрд. грн. 

Аналіз інтегральних показників у порівнянні з витратами на утримання державної 
податкової служби дозволяє зробити висновки про ефективність її діяльності. В оцінці 
роботи окремих ланок податкової служби враховуються також показники матеріально-
технічної бази, рівня забезпеченості новими інформаційними системами та інші. 

 
ТЕМА 2. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ. 

 
Навчальна мета: висвітлити особливості контролю при обліку платників 
податків у Міндоходів і зборів. 
Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 5 хв. 

2. 5 хв. 

3. 5 хв. 

4. 5 хв. 

5. 5 хв. 

6. 5 хв. 

7. 5 хв. 

8. 5 хв. 

9. 10 хв. 

10. 10 хв. 

11.  5 хв. 

12. 5 хв. 

13. 5 хв. 

14. Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 1-11,32-29,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,91-113. 
 

ПЛАН 
1. Порядок визначення податкового номера платника податків 
2. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - 

юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 
3. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх 

подання 
4. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента 

платником податку на прибуток в контролюючих органах Міндоходів 
5. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб 
6. Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків 
7. Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з 

оподаткуванням 
8. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків 
9. Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого 

органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) 
10. Порядок зняття з обліку платників податків в контролюючих органах 

Міндоходів 
11. Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків 



 19 

12. Організація обліку платників податків в контролюючих органах Міндоходів 
13. Облік фізичних осіб. 
 
Ведення обліку платників податків є одним із способів податкового контролю. Облік 

платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення органами Міндоходів за 
правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих 
фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

Взяттю на облік або реєстрації в органах Міндоходів підлягають усі платники податків, 
їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від 
наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору. 

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації 
або взяттю на облік за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів 
юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем 
розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів 
оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність (неосновне місце обліку). 

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах 
Міндоходів за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти 
оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням за місцезнаходженням таких об'єктів. 

Інформація про платників податків - юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), їх 
відокремлені підрозділи та постійні представництва нерезидентів, а також самозайнятих осіб. 
, отримана для їх обліку, вноситься до Єдиного банку даних про платників податків - 
юридичних осіб (далі - Єдиний банк даних юридичних осіб) та складових частин такого 
банку даних (реєстру платників податків - нерезидентів, реєстру договорів про спільну 
діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції), а також до Реєстру 
самозайнятих осіб, який є складовою частиною Державного реєстру фізичних осіб - 
платників податків (далі - ДРФО). 

Стосовно кожного платника податків, взятого на облік в контролюючому органі 
формується облікова справа. 

Реєстраційна частина облікової справи платника податків формується із документів, які 
надходять до контролюючих органів для взяття на облік платника податків, та доповнюється 
документами, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків 
від органів державної реєстрації, державної статистики, інших державних органів, у тому 
числі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, та від установ банків до 
контролюючих органів в період діяльності платника податків та у зв'язку з його ліквідацією. 

Звітна частина облікової справи платника податків формується із податкових 
декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою 
податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності. 

Комплектування документів проводиться у хронологічному чи тематичному порядку 
або у їх поєднанні. Кожна частина облікової справи повинна мати опис документів. 
Зберігання окремих документів та облікових справ здійснюється відповідно до Переліку 
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів 
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням 
строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 
квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 
року за N 571/20884.  

 
1. Порядок визначення податкового номера платника податків 
Облік платників податків в контролюючих органах Міндоходів ведеться за 

податковими номерами. 
Податковим номером платника податків є: 
а) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - 

ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та 
відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів); 

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відповідну відмітку у паспорті; 

в) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється  органами 
Міндоходів за структурою: 

ООООООООК, де: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0571-12
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О...О - значення податкового номера платника податків (8 розрядів) з діапазону 
номерів, який визначає центральний контролюючий орган; 

К - контрольний розряд, який формується за алгоритмом, визначеним центральним 
контролюючим органом. 

Реєстраційний (обліковий) номер платника податків надається  органами Міндоходів: 
а) уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без 

створення юридичної особи при взятті на облік договору; 
б) управителям майна при взятті на облік договорів управління майном; 
в) інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції; 
г) виконавцям (юридичним особам - нерезидентам) проектів (програм) міжнародної 

технічної допомоги; 
ґ) іноземним дипломатичним представництвам та консульським установам, 

представництвам міжнародних організацій в Україні (далі - дипломатична місія) у разі взяття 
їх на облік; 

д) нерезидентам у разі взяття їх на облік (крім дипломатичних місій); 
е) постійним представництвам нерезидентів на території України у разі взяття їх на 

облік;  
Податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, 

патентах, в інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, в усіх 
податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, 
у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 

Податковий номер платника податків не змінюється протягом усього періоду 
перебування на обліку в контролюючих органах Міндоходів такого платника податків, за 
винятком випадків зміни коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки 
платника податків. 

Уповноваженій особі за декількома договорами про спільну діяльність, управителю 
майна за декількома договорами управління майном чи інвестору (оператору) за декількома 
угодами про розподіл продукції податковий номер видається на кожний із зазначених 
договорів (угод) при взятті їх на облік. 

Податковий номер, наданий уповноваженій особі, управителю майна чи інвестору 
(оператору), не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих 
органах Міндоходів відповідного договору чи угоди, у тому числі і в разі: 

призначення іншої особи - учасника договору чи угоди уповноваженою особою чи 
інвестором (оператором), якщо наслідками таких змін не є припинення договору або угоди; 

зміни місцезнаходження уповноваженої особи, управителя майна чи інвестора 
(оператора); 

зміни контролюючого органу, у якому уповноважена особа, управитель майна чи 
інвестор (оператор) перебуває на обліку. 

Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався 
контролюючим органом, закривається та надалі не використовується. 

 
2. Порядок взяття на облік за основним місцем обліку платників податків - 

юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 
Взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених 

підрозділів як платників податків та зборів в контролюючих органах Міндоходів 
здійснюється після: внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; присвоєння кодів за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом встановлені особливості 
їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру. 

Підставою для взяття на облік за основним місцем обліку в контролюючому органі є 
надходження до цього органу: 

1. відомостей з Єдиного державного реєстру або з відповідної реєстраційної 
картки про проведення державної реєстрації юридичної особи; 

2. відомостей з Єдиного державного реєстру або відповідного повідомлення 
державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове 
рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; 

3. повідомлення державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного 
реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі таких 
відомостей, отриманих від контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної 
особи; 

4. документів, поданих юридичною особою або відокремленим підрозділом 
юридичної. 
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Контролюючі органи здійснюють контроль за відомостями, які надійшли з Єдиного 
державного реєстру, щодо коректності використання реєстраційних номерів облікових 
карток платників податків та у разі визнання помилковими (неповними) відомостей, що 
надійшли з Єдиного державного реєстру: 

 направляють до Єдиного державного реєстру повідомлення про неприйняття 
відповідних відомостей для вжиття державними реєстраторами заходів щодо усунення 
недоліків; 

 повідомляють платників податків про виявлені помилки в реєстраційних 
номерах облікових карток платників податків та необхідність подання уточнених відомостей 
до відповідних органів. 

Після уточнення даних контролюючий орган здійснює коригування відомостей щодо 
реєстраційних номерів облікових карток платників податків в Єдиному банку даних 
юридичних осіб. 

Взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної 
компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, в 
контролюючому органі здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) 
такого підрозділу на території України згідно із законом. Відокремлені підрозділи 
юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв до 
початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку 
на прибуток) в контролюючих органах Міндоходів за своїм місцезнаходженням. 

Взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не 
здійснює господарської діяльності в Україні та не піМіндоходівдає під визначення 
постійного представництва, але відповідно до Податкового кодексу України зобов'язана 
сплачувати податки і збори, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом 
іноземної компанії, організації документів. 

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента не звільняє такий підрозділ від 
обов'язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську 
діяльність та відповідає визначенню постійного представництва. 

Документом про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу 
іноземної компанії, організації на території України є: 

1. свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої 
влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської 
діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України "Про 
зовнішньоекономічну діяльність"; 

2. свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) 
організації зарубіжної держави в Україні, видане Державною реєстраційною службою 
України, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських 
(неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні; 

3. банківська ліцензія - для філій іноземних банків; 
4. погоджене, прошите, засвідчене на звороті відбитком печатки Секретаріату 

Правління Національного банку положення про представництво іноземного банку, титульна 
сторінка якого засвідчена підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного 
банку, - для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія 
титульної сторінки положення із пред'явленням оригіналу); 

5. документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує 
реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування 
відокремленого підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених 
підрозділів нерезидентів. 

Після взяття на облік дані про взяті на облік відокремлені підрозділи іноземних 
компаній, організацій, визначені цим пунктом, включаються до Реєстру платників податків - 
нерезидентів. 

На обліку в контролюючих органах Міндоходів перебувають угоди про розподіл 
продукції, договори управління майном та договори про спільну діяльність на території 
України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку 
та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами). 

Взяття на облік такої угоди або договору здійснюється шляхом додаткового взяття на 
облік як платника податків відповідного інвестора (оператора), управителя майна або 
уповноваженої особи. Документи, що стосуються угоди або договору, зберігаються в 
обліковій справі інвестора (оператора), управителя майна або уповноваженої особи. 

Підставою для взяття на облік угоди про розподіл продукції чи договору про спільну 
діяльність є отримання від інвестора чи уповноваженої особи документів. 
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Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без 
утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. 

Після взяття на облік договору про спільну діяльність, договору управління майном та 
угоди про розподіл продукції відомості про них включаються до Реєстру договорів про 
спільну діяльність, договорів управління майном та угод про розподіл продукції. 

Про отримання повідомлення від державного реєстратора або документів від платника 
податків для взяття на облік в контролюючому органі щодо кожного платника податків 
робиться запис у журналі реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (реорганізацію, 
унесення змін, перереєстрацію) платників податків за ф. N 2-ОПП. Отримані відомості або 
документи обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з 
регламентом такої обробки та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних 
юридичних осіб. 

Взяття на облік платника податків за основним місцем обліку контролюючим органом 
проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної 
картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом, чи заяви від платника податків 
та здійснюється за датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за 
номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідних відомостей 
державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф. N 2-ОПП. 

Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості 
щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів в 
контролюючих органах Міндоходів передаються до Єдиного державного реєстру у день 
взяття їх на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про 
взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника 
податків взято на облік. 

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких 
містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів в контролюючих 
органах Міндоходів підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка 
надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних 
осіб у порядку, встановленому Законом. 

 З моменту взяття на облік: 
платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, 

якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства; 
юридичні особи - резиденти, їх відокремлені підрозділи, угоди про розподіл продукції, 

договори про спільну діяльність, договори управління майном відносяться до категорії 
платників податку на прибуток. Постійні представництва нерезидентів реєструються як 
платники податку на прибуток згідно з розділом V цього Порядку. 

У разі взяття на облік як платників податків і зборів в контролюючих органах 
Міндоходів юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені 
особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному 
державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та 
договорів управління майном, контролюючий орган за основним місцем обліку формує 
довідку про взяття на облік платника податків за ф. N 4-ОПП (додаток 2). Така довідка 
надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою 
платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така 
довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в 
контролюючому органі.  

Інвестору (оператору) після взяття на облік угоди про розподіл продукції 
контролюючим органом видається (надсилається) Свідоцтво про реєстрацію інвестора та 
угоди про розподіл продукції як платника податків за ф. N 4-УРП (додаток 3). 

Другий примірник чи копія довідки (свідоцтва) зберігається в реєстраційній частині 
облікової справи платника податків з поміткою "Копія до облікової справи". 

Про видачу довідки за ф. N 4-ОПП (свідоцтва за ф. N 4-УРП) робиться запис у журналі 
реєстрації документів про взяття на облік платників податків за ф. N 14-ОПП (додаток 4). 
Довідка про взяття на облік не потребує додаткової реєстрації у загальному відділі чи 
канцелярії контролюючого органу. Довідка (свідоцтво) видається безоплатно та є дійсною 
лише на території України.  

Повернення до контролюючого органу листа з довідкою про взяття на облік платника 
податків за ф. N 4-ОПП є підставою для проведення заходів щодо встановлення 
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. 

Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються 
централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та 
перерахування до бюджету податків, зборів і не мають власних поточних рахунків у 
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фінансових установах, можуть не обліковуватись в контролюючих органах Міндоходів. 
Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, надає до 

контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її 
обслуговування. 

Централізовані бухгалтерії надають до контролюючих органів за своїм 
місцезнаходженням повний перелік усіх установ та організацій, що обслуговуються такими 
бухгалтеріями, який вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб.  

Неприбуткові організації, які повністю фінансуються з бюджету, обслуговуються 
централізованими бухгалтеріями в частині розрахунків оплати праці працівників та 
перерахування до бюджету податків і зборів і не мають власних поточних рахунків в 
установах банків, можуть бути зняті з обліку в контролюючих органах Міндоходів. Після 
зняття з обліку такої організації до контролюючого органу, де на обліку перебуває 
централізована бухгалтерія чи орган, в якому вона створена, надсилається довідка про зняття 
з обліку платника податків за ф. N 12-ОПП (додаток 5), у якій вказується причина зняття з 
обліку та зазначаються код за ЄДРПОУ та найменування централізованої бухгалтерії. До 
довідки додається актуальна копія заяви за ф. N 1-ОПП або інформаційний листок, що 
містить повні дані платника податків, та повідомляється дата останньої документальної 
перевірки. 

Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, то 
така нотаріальна контора  у строки, встановлені для податкового кварталу, подає 
податковому органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними 
нотаріусами цієї контори операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомості, операцій з 
відчуження об'єктів рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину та/або 
посвідчення договорів дарування. 

Дані про те, що організація або установа не обліковується в контролюючих органах 
Міндоходів з причини обслуговування централізованою бухгалтерією, передаються до 
Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня після дня отримання 
відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації такої 
установи або внесення змін до Єдиного державного реєстру із зазначенням: назви та 
ідентифікаційного коду контролюючого органу, що відповідає місцезнаходженню такої 
установи або організації, причини невзяття на облік. Дата та номер взяття на облік у таких 
відомостях не вказуються. 

У день взяття на облік за основним місцем обліку установи або організації, що не 
перебувала на обліку в контролюючих органах Міндоходів з причини обслуговування 
централізованою бухгалтерією, дані про це передаються до Єдиного державного реєстру із 
зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду 
контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік. 

Після зняття з обліку в контролюючих органах Міндоходів установи або організації з 
причини обслуговування централізованою бухгалтерією дані про це передаються 
контролюючим органом до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера 
запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому 
платника податків знято з обліку, причини зняття з обліку. 

 
3. Документи, що подаються для взяття на облік платників податків, та порядок їх 

подання 
Для взяття на облік платник податків, який обслуговувався централізованою 

бухгалтерією та прийняв рішення про самостійну сплату податків, зборів або який не 
перебував на обліку з інших підстав, подає до контролюючого органу заяву за ф. N 1-ОПП та 
пред'являє документ, що підтверджує державну реєстрацію. 

Для взяття на облік відокремлений підрозділ нерезидента, який не відповідає поняттю 
постійного представництва нерезидента, зобов'язаний у 10-денний строк після державної 
реєстрації (легалізації, акредитації чи засвідчення факту створення іншим способом) подати 
до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням такі документи: 

заяву за ф. N 1-ОПП; 
копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ; 
копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію чи засвідчення факту 

створення іншим способом. 
Для взяття на облік як платника податків військова частина зобов'язана протягом 10 

календарних днів після отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта 
господарювання подати до контролюючого органу за місцем своєї дислокації такі 
документи: 

заяву за ф. N 1-ОПП; 
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завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як 
суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах; 

копію довідки відповідного центрального органу виконавчої влади, що підтверджує 
присвоєння коду за ЄДРПОУ. 

У разі якщо військова частина не здійснює господарської діяльності, однак при цьому є 
платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової 
частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути наданий 
підтверджувальний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального 
органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військова частина є юридичною 
особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не 
здійснює господарської діяльності у розумінні Закону України "Про господарську діяльність 
у Збройних Силах України", не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та 
зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і 
збори до бюджету із зазначенням видів податків. 

Стосовно місцезнаходження військових частин, які не включені до Єдиного 
державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб вносяться лише ті частини 
адресних даних, які вказують на Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та 
Севастополь. 

У разі отримання іноземною компанією або організацією чи дипломатичною місією 
майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо 
спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією 
(організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в 
Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта подає до 
контролюючого органу для взяття на облік: 

заяву за ф. N 1-ОПП; 
копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні 

реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом 
українською мовою (крім дипломатичних місій); 

нотаріально засвідчену копію правовстановлювальних документів, якими 
підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування 
земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими 
органами України; 

документальне підтвердження або обґрунтування того, що спосіб та цілі отримання 
майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу 
або постійного представництва нерезидента в Україні та володіння таким майном іноземною 
компанією є тимчасовим з подальшим відчуженням. 

Для взяття на облік (реєстрації) інвестора (оператора) і угоди про розподіл продукції як 
платника податків інвестор (оператор) зобов'язаний протягом 10 календарних днів після 
реєстрації угоди або після набрання нею чинності подати до контролюючого органу за своїм 
місцезнаходженням (основним місцем обліку) такі документи:  

заяву за ф. N 1-ОПП; 
завірену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції; 
копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції. 
Взяття на облік угоди про розподіл продукції за участю іноземного інвестора 

здійснюється після отримання свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл 
продукції, підписаного головою Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання 
угод про розподіл продукції, з проставленням печатки Кабінету Міністрів України. 

Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа зобов'язана 
протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання ним чинності 
подати до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи: 

заяву за ф. N 1-ОПП; 
завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність. 
До цих документів додаються: 
а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію 

договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний 
інвестор; 

б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом 
управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством 
порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, 
що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про 
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спільну діяльність; 
в) копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності 

учасників договору, отримання яких передбачено законодавством. 
Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво 

та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється 
після державної реєстрації договору (контракту) Міністерством економіки Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київським або Севастопольським міським управлінням 
зовнішніх економічних зв'язків згідно з Положенням про порядок державної реєстрації 
договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.97 N 112. 

Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає до 
контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи: 

заяву за ф. N 1-ОПП; 
копію договору управління майном; 
копію витягу із Державного реєстру правочинів, яким засвідчується державна 

реєстрація договору управління нерухомим майном, якщо предметом договору управління 
майном є нерухоме майно. У цьому випадку договір управління майном має бути 
нотаріально посвідченим. 

Нерезидент - виконавець проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, 
акредитований центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, для 
взяття на облік подає до відповідного контролюючого органу за адресою виконавця в 
Україні: 

лист-звернення, у якому зазначаються найменування, місцезнаходження в Україні, 
телефон виконавця, прізвище, ім'я, за наявності - по батькові та реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, посада уповноваженої особи; 

копію свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту 
(програми) міжнародної технічної допомоги. 

З метою забезпечення автоматизованого обліку сум та адміністрування податку з 
доходів фізичних осіб та податку на додану вартість до районного рівня Єдиного банку 
даних юридичних осіб уносяться відомості про дипломатичні місії, у разі якщо: 

дипломатична місія здійснює виконання функцій податкового агента щодо сплати 
податку з доходів фізичних осіб; 

за заявою дипломатичної місії контролюючим органом приймається рішення про 
відшкодування з бюджету податку на додану вартість. 

Дипломатична місія за її зверненням включається до Єдиного банку даних юридичних 
осіб за податковим номером, наданим контролюючим органом, без подання додаткових 
документів, про що контролюючий орган інформує дипломатичну місію не пізніше 
наступного робочого дня після такого включення. 

У разі необхідності за письмовим зверненням дипломатичної місії, яка виконує 
обов'язки податкового агента щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, їй видається 
довідка про взяття на облік за ф. N 4-ОПП. 

Одночасно з поданням заяви та копій документів, визначених цим розділом, 
пред'являються оригінали відповідних документів. 

Якщо в заяві за ф. N 1-ОПП не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або 
неповні дані, її не скріплено печаткою платника податків, не підписано відповідальною 
особою платника податку чи особою, яка має документально підтверджене повноваження від 
платника податку щодо підпису заяви за ф. N 1-ОПП, документи подані не у повному обсязі 
або не пред'явлені оригінали відповідних документів, то не пізніше наступного робочого дня 
від дня отримання заяви контролюючий орган повертає документи платнику податків для 
виправлення (із зазначенням підстав неприйняття документів). 

Платник податків зобов'язаний протягом 5 календарних днів, наступних за днем 
отримання повернутих документів, подати виправлені документи для взяття на облік в 
контролюючому органі. 

 
4. Порядок взяття на облік та реєстрації постійного представництва нерезидента 

платником податку на прибуток в контролюючих органах Міндоходів 
Постійне представництво постійне місце діяльності, через яке повністю або частково 

проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; 
філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; 
шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних 
ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів. 

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний 
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майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову 
діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, 
перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі 
консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для 
таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що 
пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких 
становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які 
мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у 
нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені 
нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких 
здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус 
складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу). 

Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, 
демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів 
товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або 
демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з 
метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з 
метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; 
направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з 
надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження 
для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер. 

Нерезидент до початку своєї господарської діяльності на території України через своє 
постійне представництво забезпечує постановку на облік (реєстрацію платником податку на 
прибуток) постійного представництва у податковому органі за місцезнаходженням 
постійного представництва. 

Якщо постійним представництвом нерезидента є відокремлений підрозділ нерезидента, 
то підставою для взяття на облік (внесення змін, перереєстрації) такого постійного 
представництва є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на 
території України згідно із законом. 

Для взяття на облік таке постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня 
державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов'язане подати до контролюючого органу 
заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на 
прибуток за ф. N 1-РПП та інші документи, крім заяви за ф. N 1-ОПП. 

Або до початку провадження господарської діяльності за місцезнаходженням об'єкта 
або здійснення діяльності нерезидент зобов'язаний подати до контролюючого органу для 
взяття на облік постійного представництва: 

заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на 
прибуток за ф. N 1-РПП; 

копію витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні 
реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом 
українською мовою; 

нотаріально засвідчені в Україні копії відповідних документів (у тому числі дозвільних) 
щодо об'єкта або відповідного проекту українською мовою, які містять інформацію щодо 
функцій та участі нерезидента у будівництві об'єкта чи виконанні проекту. 

Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у 
контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним 
прибутки вважаються прихованими від оподаткування. 

У разі встановлення контролюючим органом за результатами податкового контролю 
ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території 
України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через 
компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації 
заходів стягнення. 

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається 
зареєстрованим платником податку на прибуток. Після взяття на облік постійне 
представництво нерезидента включається до реєстру платників податків - нерезидентів із 
встановленням ознаки платника податку на прибуток. 

У разі прийняття рішення нерезидентом про припинення господарської діяльності 
через постійне представництво такий нерезидент (постійне представництво нерезидента) 
подає до відповідного контролюючого органу повідомлення про припинення господарської 
діяльності у довільній формі, здійснює розрахунки з бюджетом по податку на прибуток та 
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інших податках і зборах, подає до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку, за 
останній податковий період розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів та звіт про 
утримання та внесення до відповідного бюджету податків. 

У разі отримання повідомлення про припинення господарської діяльності нерезидентом 
через своє постійне представництво, подання ним всіх податкових розрахунків з податку на 
прибуток та сплати податкових зобов'язань з податку на прибуток контролюючий орган за 
місцем обліку постійного представництва у 10-денний строк приймає рішення про зняття 
ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників податків - нерезидентів. 

У разі неподання нерезидентом або його постійним представництвом повідомлення про 
припинення господарської діяльності, неподання ним протягом року до контролюючого 
органу податкових розрахунків з податку на прибуток, завершення об'єкта чи проекту або 
припинення такої діяльності, спливу строку дії довіреності або договору щодо 
представництва нерезидента на території України та/або наявності у контролюючого органу 
за місцем обліку постійного представництва нерезидента іншої інформації щодо фактичного 
припинення такої діяльності контролюючий орган звертається до відповідних органів для 
отримання документів щодо підтвердження факту припинення господарської діяльності 
нерезидентом через своє постійне представництво та у разі отримання таких документів 
приймає рішення про зняття ознаки платника податку на прибуток у реєстрі платників 
податків - нерезидентів. 

Якщо постійне представництво закривається (ліквідується), то після зняття ознаки 
платника податку на прибуток, проведення розрахунків з бюджетом зі сплати всіх податків, 
зборів та у разі відсутності у нерезидента будь-яких об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, 
контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого постійного представництва за 
загальними процедурами. 

 
5. Взяття на облік за основним місцем обліку самозайнятих осіб 
Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця здійснюється 

після її державної реєстрації контролюючим органом за місцем її державної реєстрації на 
підставі: 

відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації 
фізичної особи - підприємця; 

відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни 
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру. 

Контролюючі органи здійснюють контроль відомостей, які надійшли стосовно 
фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру. 

Про отримання повідомлення від державного реєстратора в контролюючому органі 
стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі реєстрації заяв та 
повідомлень про взяття на облік (унесення змін) платників податків (для самозайнятих осіб) 
за ф. N 7-ОПП. Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами 
відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до 
Реєстру самозайнятих осіб. 

Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи - підприємця контролюючим 
органом проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від 
державного реєстратора та здійснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб 
за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення 
державного реєстратора у журналі за ф. N 7-ОПП. 

 Дані про взяття на облік фізичної особи - підприємця передаються до Єдиного 
державного реєстру у день взяття на облік за основним місцем обліку із зазначенням: дати та 
номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, 
у якому фізичну особу - підприємця взято на облік. 

Взяття на облік фізичної особи - підприємця підтверджується випискою з Єдиного 
державного реєстру, яка надсилається (видається) фізичній особі - підприємцю . 

Облік самозайнятих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, ведеться в контролюючих 
органах Міндоходів за прізвищем, ім'ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта. 

Взяття на облік фізичних осіб, які не є підприємцями та здійснюють незалежну 
професійну діяльність, умовою ведення якої згідно із законом є державна реєстрація такої 
діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи 
іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на 
ведення незалежної професійної діяльності (далі - фізична особа, яка здійснює незалежну 
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професійну діяльність), здійснюється за місцем постійного проживання як фізичних осіб - 
підприємців. 

Для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну 
діяльність, у строк 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної 
діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи 
іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на 
ведення незалежної професійної діяльності, зобов'язана подати особисто (надіслати 
рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до 
контролюючого органу за місцем свого постійного проживання: 

заяву за ф. N 5-ОПП; 
копію реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, 

якщо заявник є приватним нотаріусом; 
копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, якщо заявник є 

адвокатом, який займається адвокатською діяльністю індивідуально;  
копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, якщо заявником є 

судовий експерт, який не є працівником державної спеціалізованої установи та отримав 
право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність; 

копію свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо заявником є арбітражний 
керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).  

При подачі документів пред'являється оригінал зазначених документів. 
Контролюючий орган відмовляє в розгляді документів, поданих для взяття на облік 

особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у разі: 
наявності обмежень на провадження незалежної професійної діяльності, встановлених 

законодавством; 
коли документи подані за неналежним місцем обліку; 
коли документи не відповідають встановленим вимогам, подані не в повному обсязі або 

коли зазначені в різних документах відомості є взаємно невідповідними; 
коли фізична особа вже взята на облік як самозайнята особа; 
неподання для реєстрації особою, яка має намір провадити незалежну професійну 

діяльність, свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що 
підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності. 

Після усунення причин, що були підставою для відмови у взятті на облік такої 
самозайнятої особи, фізична особа може повторно подати документи для взяття на облік. 

Взяття на облік фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, 
здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за ф. N 5-
ОПП. 

Довідка про взяття на облік за ф. N 4-ОПП надсилається (видається) фізичній особі, яка 
провадить незалежну професійну діяльність. 

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа здійснює 
незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючих органах 
Міндоходів як фізична особа - підприємець із ознакою того, що здійснює незалежну 
професійну діяльність. 

У такому разі фізична особа зобов'язана подати особисто (надіслати рекомендованим 
листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за 
місцем свого постійного проживання заяву за ф. N 5-ОПП з позначкою "Зміни" та копію 
документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної 
діяльності.  

Якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-
територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на 
облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого 
робочого місця.  

Про видане реєстраційне посвідчення, а також про зміни адреси розташування 
робочого місця (контори) приватного нотаріуса управління юстиції кожного разу повідомляє 
контролюючий орган за місцезнаходженням робочого місця (контори) приватного нотаріуса 
згідно із Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення 
приватного нотаріуса, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 N 
871/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.03.2011 за N 388/19126. 

Якщо контролюючий орган за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса та 
контролюючий орган за місцем постійного проживання нотаріуса є різними, то перший 
орган у 10-денний строк після отримання зазначених відомостей від органу юстиції повинен 
направити їх до контролюючого органу за місцем постійного проживання нотаріуса для 
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внесення відповідних змін до Реєстру самозайнятих осіб, забезпечення процедур 
взяття/зняття з обліку або вжиття інших заходів. 

Якщо контролюючим органом за інформацією від іншого державного органу чи при 
виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну 
діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в контролюючому органі, 
контролюючий орган повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття на 
облік. 

У разі неподання заяви для взяття на облік у 20-денний строк від дня направлення 
повідомлення такою самозайнятою особою контролюючим органом здійснюються відповідні 
заходи щодо встановлення місця проживання такої особи. 

 
6. Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків 
Якщо відповідно до законодавства в платника податків, окрім обов'язків щодо подання 

податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати 
(перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за 
своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-
територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким 
неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі. 

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку платник податків зобов'язаний 
протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого 
чи нерухомого майна чи відкриття об'єкта чи підрозділу, через які провадиться діяльність 
або які підлягають оподаткуванню чи пов'язані з оподаткуванням, подати до відповідного 
контролюючого органу реєстраційну заяву за ф. N 1-ОПП або ф. N 5-ОПП з позначкою 
"облік за неосновним місцем обліку". Дані заяви про взяття на облік за неосновним місцем 
обліку вносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. 

Контролюючим органом за неосновним місцем обліку платнику податків може бути 
видане Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. N 16-ОПП 
(додаток 10), строк дії якого обмежується бюджетним роком.  

Видачу такого повідомлення відповідний контролюючий орган здійснює на письмовий 
запит платника податків протягом двох робочих днів після надходження звернення від 
платника податків. Про його видачу робиться запис у журналі за ф. N 14-ОПП, а відповідний 
запит зберігається в обліковій справі платника податків. Повідомлення не потребує 
додаткової реєстрації у загальному відділі чи канцелярії контролюючого органу. 

Платники податків, у яких відсутні об'єкти, закриті відокремлені підрозділи, у зв'язку з 
чим такий платник податків був взятий на облік за неосновним місцем обліку, знімаються з 
обліку за неосновним місцем обліку при надходженні (наявності) відповідних підтвердних 
документів або у зв'язку із закінченням бюджетного року за умови сплати податків, зборів до 
бюджету, на підставі службових документів контролюючого органу. Інформація про зняття з 
обліку за неосновним місцем обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або 
Реєстру самозайнятих осіб. 

У разі зняття з обліку за основним місцем обліку платника податків та переведення 
його на обслуговування до іншого контролюючого органу у зв'язку зі зміною 
місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного із зміною адміністративно-
територіальною одиниці чи включенням / не включенням платника податків до Реєстру 
великих платників податків тощо, за наявності за попереднім місцем обліку об'єктів, 
відокремлених підрозділів чи обов'язків податкового агента такий платник податків 
одночасно із зняттям з обліку за основним місцем обліку, згідно з цим Порядком, береться на 
облік за неосновним місцем обліку контролюючим органом за попереднім місцем обліку. 

 
7. Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з 

оподаткуванням 
Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, 

пов'язані з оподаткуванням, контролюючі органи за місцезнаходженням таких об'єктів (за 
основним та неосновним місцем обліку) у порядку, встановленому цим розділом. 

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які 
провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у 
платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за 
кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового 
кодексу України. 

Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта 
оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на 
обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в 
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контролюючому органі за місцезнаходженням такого об'єкта. Повідомлення про об'єкти 
оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, 
за ф. N 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи 
відкриття до контролюючого органу за місцезнаходженням такого об'єкта. 

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за 
межами України повідомлення за ф. N 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 
робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу до контролюючого органу за 
основним місцем обліку юридичної особи. 

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, 
місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає зазначене 
повідомлення за ф. N 20-ОПП з оновленою інформацією до контролюючого органу за 
місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни. 

При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання 
інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а 
саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, 
призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, 
який створено чи відкрито на основі закритого. 

При надходженні до контролюючого органу від органів державної реєстрації, органів 
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відомостей про об'єкти 
оподаткування платника податків, які відсутні в контролюючому органі, така інформація не 
пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних 
осіб або Реєстру самозайнятих осіб. 

Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті центрального контролюючого органу та розміщується на 
інформаційних стендах в контролюючих органах Міндоходів. 

 
8. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків 
Контролюючі органи проводять внесення змін і доповнень до районного рівня Єдиного 

банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб на підставі: 
інформації органів державної реєстрації; 
інформації банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків 

платників податків; 
документально підтвердженої інформації, що надається платниками податків; 
інформації суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які 

реєстраційні дії стосовно платника податків; 
рішення суду, що набрало законної сили; 
даних перевірок платників податків. 
Платники податків, які не включаються до Єдиного державного реєстру, у разі 

виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік 
згідно з цим Порядком, зобов'язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до 
зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому 
самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за ф. N 1-ОПП, ф. N 
5-ОПП подається з позначкою "Зміни" або за ф. N 1-РПП - з позначкою "Перереєстрація, 
зміни". 

Платники податків юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб 
зобов'язані подати реєстраційну заяву за ф. N 1-ОПП з позначкою "Зміни" з відомостями 
стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку 
юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, до контролюючого органу у 
10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників 
податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до 
Єдиного державного реєстру щодо платників податків, а також надходження від платників 
податків заяв за ф. N 1-ОПП, за ф. N 5-ОПП з позначкою "Зміни" або за ф. N 1-РПП з 
позначкою "Перереєстрація, зміни" контролюючі органи вносять відповідні зміни до 
Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені 
зміни в журналах за ф. N 2-ОПП та за ф. N 7-ОПП. 

У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за ф. N 4-ОПП (найменування 
(прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, 
керівника, контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), 
довідка за ф. N 4-ОПП підлягає заміні в контролюючому органі. 

Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органу за 
основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього 
старою довідкою. Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення 
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видає (надсилає) платнику податків нову довідку. 
У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої 

або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, 
у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки, або до якої додані документи, 
що підтверджують факт втрати довідки. 

Про видачу кожної довідки за ф. N 4-ОПП робиться запис у журналі за ф. N 14-ОПП, а 
відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. 

Відомості районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру 
самозайнятих осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані)  органами Міндоходів на 
підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО, ЄДРПОУ, Єдиного державного 
реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. 
При цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника 
податків та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. 

Після оновлення відомостей Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру 
самозайнятих осіб на підставі відомостей Єдиного державного реєстру про внесення змін до 
відомостей щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців контролюючий орган 
передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до 
реєстрів контролюючих органів із зазначенням: дати внесення даних до відомчого реєстру, 
дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого 
органу, у якому платник податків перебуває на обліку. 

 
9. Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого 

органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) 
Підставою для переведення на обслуговування платника податків з одного 

контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) у зв'язку зі зміною 
місцезнаходження (місця проживання) платника, пов'язаною зі зміною адміністративно-
територіальної одиниці, є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать 
про належну державну реєстрацію таких змін. 

У разі отримання із Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження 
(місця проживання) платника податків, пов'язану зі зміною адміністративно-територіальної 
одиниці, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває на обліку, вносить зміни 
до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до 
Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів 
контролюючих органів із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати 
та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого 
органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків 
перебуває на обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем 
проживання), що відповідає одній із дат:  

спливу одного місяця після отримання зазначеним податковим органом даних про 
зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, якщо відповідно до 
підпункту 10.1.4 цього пункту відсутні підстави для продовження строку перебування на 
обліку такого платника податків у цьому органі або якщо такий строк є меншим за один 
місяць;  

спливу п'яти робочих днів, що настають за датою спливу строку, на який було 
продовжено строк перебування на обліку платника податків з підстав, визначених у 
підпункті 10.1.4 цього пункту, та якщо такий строк є більшим за один місяць.  

Такі самі відомості контролюючий орган передає у разі зміни (зменшення, збільшення, 
повторного продовження) строку перебування на обліку платника податків в 
контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника 
податків.  

Процедури переведення платника податків розпочинаються та проводяться  органами 
Міндоходів при надходженні хоча б одного з таких документів: 

відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про 
місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 

заяви за ф. N 1-ОПП або за ф. N 5-ОПП із позначкою "Зміни", поданих платником 
податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.  

Платники податків зобов'язані протягом 10 календарних днів від дня реєстрації зміни 
місцезнаходження (місця проживання), пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної 
одиниці, подати до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем 
проживання) заяву за ф. N 1-ОПП або за ф. N 5-ОПП. 

У разі отримання контролюючим органом за новим місцезнаходженням (місцем 
проживання) платника податків документів або відомостей про зміну місцезнаходження 
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(місця проживання) платника податків такий орган протягом десяти робочих днів від дня 
отримання документів або відомостей направляє до контролюючого органу за попереднім 
місцезнаходженням (місцем проживання) інформаційний лист та копії таких документів або 
відомостей. Про направлення листа робиться позначка у полі "Примітка" в журналі за ф. N 2-
ОПП (за ф. N 7-ОПП). 

В контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) 
термін перебування платника податків на обліку повинен бути продовжений до: 

закінчення поточного бюджетного року у разі реєстрації зміни місцезнаходження 
суб'єкта господарювання - платника податків, яким згідно з частиною восьмою статті 45 
Бюджетного кодексу України сплата визначених законодавством податків і зборів після такої 
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного 
бюджетного періоду; 

закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов'язань за її 
результатами, якщо перевірка була розпочата або призначена та контролюючий орган вже 
повідомив платника податків про її проведення; 

повернення надміру сплачених платежів, контроль за справлянням яких здійснюють 
контролюючі органи, або їх відшкодування платнику податків, якщо останній відповідно до 
поданих заяв чи податкових декларацій (звітів, розрахунків) претендує та має право на таке 
повернення чи відшкодування, і термін повернення переплати чи відшкодування настав; 

закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов'язань або закінчення 
процедур адміністративного оскарження сум грошових зобов'язань та спливу місячного 
строку після закінчення процедур адміністративного оскарження, якщо в результаті таких 
процедур  органами Міндоходів прийнято рішення про повне або часткове незадоволення 
скарги платника податків. 

Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) 
платника податків формує та направляє до контролюючого органу за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків пакет документів для взяття на 
облік такого платника податків протягом: 

п'яти робочих днів після спливання строку, на який було продовжено перебування на 
обліку платника податків та якщо такий строк був більшим одного місяця; 

місяця після отримання документів або відомостей  - в інших випадках. 
Пакет документів включає: 
три заповнених примірники повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника 

податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 
12); 

реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період 
існування платника податків; 

звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану 
податковими деклараціями (звітами, розрахунками), копіями актів або довідок за 
результатами камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або 
невиїзних) та фактичних перевірок та іншими документами справи, строк зберігання яких не 
сплив; 

довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом; 
роздруковану облікову картку платника податків (повні реєстраційні відомості) з 

районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб; 
дані про контрольно-перевірочну роботу; 
документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник 

податків має податковий борг; 
інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових 

зобов'язань та судових справ між  органами Міндоходів і платником податків за останні три 
роки. 

Перелік документів, що направляються, зазначається у супровідному листі. Документи 
направляються або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з 
рекомендованим повідомленням про їх вручення, або доставляються нарочно працівником 
контролюючого органу та передаються під розпис до підрозділу, відповідального за 
організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем 
проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через 
платника податків чи інших третіх осіб. 

У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-
правовими актами, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника 
податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання 
такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника податків, яка 
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передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) 
платника податків. 

Якщо за попереднім місцем обліку не проводилась документальна планова перевірка 
платника податків, то від контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем 
проживання) до органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків 
надсилається повідомлення, у якому зазначається, що така перевірка не проводилась і з яких 
причин, та надається інформація про документальні позапланові перевірки такого платника 
податків. 

Дані про направлення повідомлення за ф. N 11-ОПП та документів платника податків 
заносяться до журналу реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи 
зняття з обліку платників податків за ф. N 6-ОПП (додаток 13), а також до Єдиного банку 
даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. 

Протягом п'яти робочих днів після надходження облікової справи та документів 
контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків 
здійснює взяття його на облік, про що вносить відповідні зміни до облікової справи, Єдиного 
банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. Відмітки про взяття на облік 
за новим місцезнаходженням (місцем проживання) проводяться в журналі за ф. N 2-ОПП (за 
ф. N 7-ОПП). 

Дані про взяття на облік вносяться до трьох примірників повідомлень за ф. N 11-ОПП, 
із яких два примірники повідомлень направляються до контролюючого органу за попереднім 
місцезнаходженням (місцем проживання). 

До взяття на облік платника податків в контролюючому органі за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) він сплачує податки, збори, подає податкові 
декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов'язки платника податків за попереднім 
місцезнаходженням (місцем проживання). 

Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному 
державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в 
контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: 
дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого 
органу, у якому платника податків взято на облік.  

Після взяття на облік платника податків для якого законом установлені особливості 
його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному 
реєстрі та повернення ним довідки за ф. N 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, 
контролюючий орган видає такому платнику податків нову довідку за ф. N 4-ОПП. 

Після надходження повідомлення за ф. N 11-ОПП із зазначенням дати взяття на облік 
платника податків за новим місцезнаходженням (місцем проживання) контролюючий орган 
за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) протягом двох робочих днів знімає з 
обліку платника податків та формує і надсилає до контролюючого органу за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) в електронному вигляді: 

картки особових рахунків платника податків у встановленому порядку; 
копії податкових декларацій (звітів, розрахунків) платника податків за три звітні роки, 

включаючи поточний; 
дані про контрольно-перевірочну роботу. 
Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або 

до Реєстру самозайнятих осіб. 
Один примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП із заповненим третім розділом протягом 

двох робочих днів після зняття з обліку платника податків надсилається до контролюючого 
органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання). 

В контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) 
зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи: 

другий примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП; 
копія супровідного листа та описи облікової справи; 
документи (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів 

платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем 
проживання); 

роздруковані контролюючим органом відомості з реєстраційної картки, надані 
державним реєстратором, щодо реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) 
та/або повідомлення контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем 
проживання); 

копії інформаційних листів; 
примірники актів звірок з платником податків, що проводились у зв'язку із 

переведенням платника податків на обслуговування до контролюючого органу за новим 
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місцезнаходженням (місцем проживання). 
Облік платника податків, строк перебування на обліку в контролюючому органі за 

попереднім місцезнаходженням якого був продовжений після зміни ним місцезнаходження 
(місця проживання), що пов'язано із зміною адміністративно-територіальної одиниці, 
здійснюється з урахуванням таких особливостей. 

За зверненням такого платника податків, для якого законом установлені особливості 
його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному 
реєстрі, контролюючий орган, в якому він перебуває на обліку, видає нову довідку за ф. N 4-
ОПП замість старої . У новій довідці вказуються відомості про платника податків та строк її 
дії, що відповідає двадцятому дню, наступному за днем завершення строку перебування на 
обліку платника податків.  

Якщо протягом строку, на який продовжено строк перебування на обліку платника 
податків, приймається рішення про його припинення (ліквідацію), процедури зняття з обліку 
такого платника податків проводяться та завершуються тим контролюючим органом, у якому 
платник податків перебував на обліку на момент внесення відповідного запису до Єдиного 
державного реєстру. Те саме стосується платника податків, якого визнано банкрутом і щодо 
якого відкрито ліквідаційну процедуру, а також платника податків, який перебуває на обліку 
в спеціалізованому контролюючому органі, що здійснює податкове супроводження великих 
платників податків.  

Платник податків, який перебуває у процесі припинення, не може бути переведений на 
обслуговування до іншого контролюючого органу за винятком випадків реорганізації або 
ліквідації контролюючого органу. 

У разі якщо протягом строку, на який було продовжено перебування на обліку 
платника податків, контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням отримує 
документи про порушення справи про банкрутство такого платника податків, таким 
контролюючим органом має бути призначена та проведена документальна позапланова 
перевірка. До участі в перевірці може бути залучений контролюючий орган за новим 
місцезнаходженням. 

У разі отримання платником податків повідомлення про включення/невключення 
платника податків до Реєстру великих платників податків такий платник податків 
зобов'язаний не пізніше 15 листопада поточного року подати до вказаного у такому 
повідомленні контролюючого органу за новим місцем обліку заяву за формою N 1-ОПП про 
взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано реєстр. 

Платник податків, якого включено до Реєстру великих платників податків на наступний 
рік, подає заяву за формою N 1-ОПП до спеціалізованого контролюючого органу, що 
здійснює податкове супроводження великих платників податків, за самостійно обраним 
новим основним місцем обліку. 

Якщо платник податків не подав заяву за ф. N 1-ОПП про взяття на облік з початку 
календарного року, на який сформовано реєстр, до контролюючого органу за новим місцем 
обліку, стосовно такого платника податків центральним контролюючим органом 
приймається рішення про зміну основного місця обліку та переведення на облік у 
спеціалізований чи інший контролюючий орган. Рішення направляється платнику податків 
та по одній копії - до відповідних контролюючих органів.  

Після отримання копії рішення про зміну основного місця обліку платника податків 
контролюючий орган за попереднім місцем обліку здійснює передачу облікової справи 
платника податків у 10-денний строк після прийняття такого рішення, а контролюючий 
орган за новим місцем обліку - взяття на облік протягом 20 календарних днів після 
прийняття такого рішення незалежно від того, отримана чи ні облікова справа такого 
платника податків від контролюючого органу за його попереднім місцем обліку. 

Після взяття на облік платника податків, включеного / не включеного до Реєстру 
великих платників податків, контролюючий орган за новим місцем обліку протягом 5 
робочих днів направляє повідомлення за ф. N 15-ОПП  до фінансових установ, у яких 
відкриті рахунки такого платника податків.  

Дані про взяття на облік платника податків, включеного/невключеного до Реєстру 
великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному 
реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в 
контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про 
взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника 
податків взято на облік.  

У разі зміни місцезнаходження, пов'язаної із зміною адміністративно-територіальної 
одиниці, платника податків, який зарахований до категорії великих платників податків, 
процедура зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=za562-11
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не проводиться, якщо при зміні місцезнаходження платника податків не змінилось 
місто (область) чи адміністративно-територіальна одиниця, які обслуговуються 
контролюючим органом, де такий платник податків перебував на обліку на дату державної 
реєстрації зміни місцезнаходження або такі зміни відбулися, але платник податків не виявив 
бажання змінити спеціалізований контролюючий орган, що здійснює податкове 
супроводження великих платників податків, де він перебуває на обліку;  

проводиться, якщо змінилось місто (область) чи адміністративно-територіальна 
одиниця, які обслуговуються контролюючим органом, де такий платник податків перебував 
на обліку на дату державної реєстрації зміни місцезнаходження та платник податків виявив 
бажання перейти на обслуговування до нового спеціалізованого контролюючого органу, що 
здійснює податкове супроводження великих платників податків. 

У другому випадку зняття з обліку/взяття на облік великого платника податків 
здійснюється за загальними процедурами, визначеними цим Порядком. При цьому взяття на 
облік такого платника податків здійснюється в самостійно обраному ним спеціалізованому 
контролюючому органі, що здійснює податкове супроводження великих платників податків.  

У разі якщо платник податків здійснює господарську діяльність через виробничі та 
функціональні підрозділи, які знаходяться на території іншої адміністративно-територіальної 
одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, центральний контролюючий орган 
відповідно до інформації за отриманими ліцензіями (торговими патентами, дозволами) може 
прийняти рішення щодо зміни основного місця обліку платника податків та обліку такого 
платника податків за місцезнаходженням таких підрозділів. 

Таке рішення приймається за поданням контролюючого органу за місцезнаходженням 
платника податку чи місцезнаходженням зазначених підрозділів. 

Переведення платника податків здійснюється на підставі рішення центрального 
контролюючого органу про зміну основного місця обліку платника податків. Контролюючий 
орган, що ініціював зміну основного місця обліку платника податків, після прийняття 
центральним контролюючим органом рішення про зміну основного місця обліку платника 
податків протягом 5 робочих днів інформує про це такого платника податків шляхом 
направлення повідомлення за ф. N 15-ОПП. 

Після взяття на облік за новим місцем обліку контролюючий орган за новим місцем 
обліку протягом 5 робочих днів направляє повідомлення за ф. N 15-ОПП до фінансових 
установ, у яких відкриті рахунки платника податків. Дані про взяття на облік платника 
податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до 
Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в контролюючому органі за новим 
місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та 
ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.  

У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-
територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, 
незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється 
контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з обліку 
платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному 
контролюючому органі з урахуванням таких особливостей: 

У таких випадках переведення платників податків здійснюється на підставі переліку 
платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним 
контролюючим органом вищого рівня. 

У 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають 
зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, 
контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого 
органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію: 

реєстраційні частини облікових справ платників податків; 
звітні частини облікових справ платників податків; 
частини Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб, 

електронних баз даних: податкової звітності, карток особових рахунків, результатів 
контрольно-перевірочної роботи та інших баз даних і податкових реєстрів. 

Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у трьох 
примірниках - по одному для контролюючих органів та один для відповідного 
контролюючого органу вищого рівня. 

Інформація про зміну місця обліку платників податків доводиться до відома платників 
податків та фінансових установ у 10-денний строк після затвердження переліку платників 
податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік 
в іншому. 

Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи 
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реорганізованим контролюючим органом, залишаються чинними до моменту виникнення 
змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах. 

Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в 
Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на 
облік в контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису 
про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому 
платника податків взято на облік.  

У разі переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого 
(взяття на облік/зняття з обліку) платника податків - інвестора (оператора) за угодою про 
розподіл продукції, уповноваженої особи за договором про спільну діяльність, управителя 
майна одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідної угоди про розподіл продукції, 
договору про спільну діяльність, договору управління майном. 

Якщо згідно з законодавством та умовами договору про спільну діяльність сторонами 
договору новою уповноваженою особою призначається учасник договору, який перебуває на 
обліку в контролюючому органі іншому, ніж попередня уповноважена особа, то проводиться 
зміна місця обліку такого договору протягом місяця після отримання документів про зміну 
уповноваженої особи. 

 
10. Порядок зняття з обліку платників податків в контролюючих органах 

Міндоходів 
З метою оподаткування під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація 

платника податків як юридичної особи або зупинення державної реєстрації фізичної особи 
підприємця, внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як 
платника податків відповідно до законодавства. 

Юридичній особі, крім військових частин, у разі прийняття рішення про припинення 
засновниками (учасниками) юридичної особи, уповноваженими органами чи судом, голові 
комісії з припинення (ліквідатору, ліквідаційній комісії тощо) чи особі, відповідальній за 
погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків у разі ліквідації 
платника податків, слід: 

Юридична особа, яка перебуває у процесі припинення, подає до контролюючого органу 
за основним місцем обліку такі документи:  

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП (додаток 15), дата якої 
фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП; 

оригінал довідки за ф. N 4-ОПП; 
копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те 

установчими документами про припинення; 
копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної 

комісії). 
Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та 

відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язані подати 
зазначені документи до контролюючого органу у 3-денний строк після прийняття рішення 
про припинення.  

Юридичні особи, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, 
можуть подати зазначені документи (крім довідки за ф. N 4-ОПП) до контролюючого органу 
за бажанням після внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення 
про припинення.  

У такому самому порядку мають бути подані документи і в разі прийняття рішення про 
закриття відокремлених підрозділів юридичної особи. 

Військова частина після прийняття рішення відповідним органом про припинення її 
господарської діяльності, розформування (переформування, внаслідок якого ліквідується 
фінансово-економічний орган) зобов'язана у 5-денний строк подати до контролюючого 
органу, в якому вона зареєстрована як платник податків, такі документи: 

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі 
за ф. N 6-ОПП; 

оригінал довідки за ф. N 4-ОПП; 
копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії. 
У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня 
прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії 
зобов'язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку 
банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:  

заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП; 
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інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів; 
копію рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії у 

разі ліквідації банку за ініціативою власників банку;  
копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про 

призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію 
банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної 
ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.  

У разі надходження таких документів контролюючим органом проводяться передбачені 
цим Порядком процедури, пов'язані з припиненням платника податків, а також згідно з 
законодавством інші заходи в межах процедур ліквідації банків. 

У зв'язку з припиненням платника податків контролюючі органи розпочинають та 
проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких 
документів (відомостей): 

заяви за ф. N 8-ОПП від платника податків; 
відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру 

запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу 
про припинення юридичної особи; 

відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу 
державної реєстрації про закриття відокремленого підрозділу; 

судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо 
прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання 
банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про 
припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих 
документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків. 

При отриманні першого з документів про припинення платників податків робиться 
запис у журналі за ф. N 6-ОПП. 

При проведенні заходів, пов'язаних з припиненням платника податків, контролюючі 
органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, 
контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані 
особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника 
податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог. 

Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), 
визначених цим пунктом, а також інформація про дату публікації повідомлення, яке містить 
інформацію про строк заявлення вимог кредиторів, доводиться до відома структурних 
підрозділів такого контролюючого органу та контролюючих органів, у яких платник 
перебуває на обліку за неосновним місцем обліку або в яких перебувають на обліку його 
відокремлені підрозділи. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з 
припиненням платника податків або після проведення документальної позапланової 
перевірки та спливання законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових 
зобов'язань такого платника податків, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня 
закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, відповідальні працівники таких 
підрозділів (органів) підписують обхідний лист або готують відповідний висновок про 
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення платника податків. 

Контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним 
місцем обліку та в яких перебувають на обліку відокремлені підрозділи платника податків, за 
результатами відповідних заходів у зв'язку з припиненням платника податків надсилають 
відповідний висновок до контролюючого органу за основним місцем обліку платника 
податків. 

Висновки та підписаний всіма структурними підрозділами контролюючого органу 
обхідний лист зберігаються у реєстраційній частині облікової справи платника податків. 
Обхідний лист не підлягає видачі платникам податків. 

У разі отримання документів та/або якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної 
особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності 
фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом 
платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків, контролюючим 
органом приймається рішення про проведення (не проведення) документальної позапланової 
перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі. 

Призначається та розпочинається перевірка у такі строки: 
протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників 

(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної 
особи, у разі ліквідації юридичної особи за рішенням засновників (учасників) юридичної 
особи або уповноваженого ними органу; 
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протягом місяця після одержання того документа, що надійшов до контролюючого 
органу першим, в інших випадках. 

У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи призначається та 
одночасно проводиться документальна позапланова перевірка юридичної особи та її не 
знятих з обліку відокремлених підрозділів. У разі прийняття рішення про закриття 
відокремленого підрозділу призначається і проводиться документальна позапланова 
перевірка відокремленого підрозділу, який закривається, та може бути призначена 
документальна позапланова перевірка юридичної особи в установленому законом порядку. 
Якщо у таких випадках юридична особа та її відокремлений підрозділ (відокремлені 
підрозділи) перебувають на обліку в різних контролюючих органах Міндоходів, організацію 
взаємодії відповідних органів щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган за 
основним місцем обліку юридичної особи. 

До участі у документальній позаплановій перевірці платника податків, що 
припиняється, залучаються також контролюючі органи, у яких платник перебуває на обліку 
за неосновним місцем обліку. У цьому випадку організацію взаємодії відповідних органів 
щодо проведення перевірки здійснює контролюючий орган за основним місцем обліку 
платника податків. 

За рішенням керівника контролюючого органу документальна позапланова перевірка 
не проводиться, якщо за відсутності податкового боргу платник податків не подає 
податкових декларацій (розрахунків, звітів) протягом 1095 календарних днів, що передують 
даті одержання контролюючим органом документів (відомостей), зазначених у цьому пункті, 
та стосовно нього використана інформація від фінансових установ, митних органів та інших 
органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності з моменту подання 
останньої податкової звітності, та платник податків не знаходиться за зареєстрованим 
місцезнаходженням (місцем проживання) і контролюючий орган не може встановити 
фактичне місцезнаходження платника податків. Таке рішення приймається керівником 
контролюючого органу на підставі відповідної доповідної записки. Доповідна записка з 
резолюцією керівника зберігається в реєстраційній частині облікової справи платника 
податків. 

Керівник контролюючого органу може також прийняти рішення про непроведення 
документальної позапланової перевірки платника податків, стосовно якого прийнято судове 
рішення про припинення, або відміну рішення про призначення такої перевірки, якщо за 
відсутності податкового боргу платник податків не подає податкових декларацій 
(розрахунків, звітів) більше 12 місяців та контролюючий орган не має можливості провести 
документальну позапланову перевірку внаслідок відсутності існування платника податків 
або не встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків, 
та для призначення і проведення будь-яких видів перевірок такого платника. 

У разі припинення юридичної особи у разі її ліквідації за рішенням засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу контролюючий орган 
зобов'язаний направити в електронній формі та на паперовому носії державному 
реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення 
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 
припинення юридичної особи одне з таких повідомлень: 

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з 
рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності 
фізичної особи - підприємця за її рішенням) за ф. N 24-ОПП; 

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у 
зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням) за ф. N 25-ОПП. 

Повідомлення за ф. N 25-ОПП повинно містити причини неможливості проведення 
позапланової документальної перевірки, якими можуть бути: 

відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків (голови 
комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, 
залучених до припинення юридичної особи); 

невстановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків 
(голови комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, 
залучених до припинення юридичної особи); 

недопуск контролюючого органу до проведення документальної позапланової 
перевірки платника податків (головою комісії з припинення юридичної особи, ліквідаційною 
комісією, ліквідатором, іншими особами, залученими до припинення юридичної особи); 

несвоєчасне надання або надання не у повному обсязі документів та (або) відомостей, а 
також відсутність ведення податкового та бухгалтерського обліку або відсутність первинних 
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документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що 
пов'язані з обчисленням і сплатою платежів, контроль за справлянням яких здійснюють 
контролюючі органи; 

інші причини, за яких відповідно до законодавства не може бути проведена 
позапланова документальна перевірка. 

У разі направлення державному реєстратору повідомлення за ф. N 25-ОПП таке 
повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення 
засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо 
припинення юридичної особи має бути замінено контролюючим органом повідомленням про 
проведення позапланової перевірки за ф. N 26-ОПП (додаток 18) або повідомленням про 
наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи 
(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за ф. N 27-ОПП (додаток 19) із 
зазначенням причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної 
реєстрації припинення платника податків згідно з підпунктом 11.9.1 пункту 11.9 цього 
розділу. 

Дані про видачу повідомлень за ф. N 24-ОПП, ф. N 25-ОПП, ф. N 26-ОПП та ф. N 27-
ОПП фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер 
запису у журналі заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або 
Реєстру самозайнятих осіб. 

Копії зазначених повідомлень зберігаються в реєстраційних частинах облікових справ 
платників податків. 

У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення 
ліквідаційної процедури використовується один банківський рахунок юридичної особи, що 
ліквідується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією 
тощо). З метою забезпечення закриття інших рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, 
контролюючий орган на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії 
тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її 
відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік  органами Міндоходів та 
щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття. 

З метою забезпечення виконання ліквідатором частини сьомої статті 41 Закону України 
"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за наявності в 
контролюючому органі достатніх для поштового відправлення даних стосовно ліквідатора 
інформація про рахунки банкрута надсилається ліквідатору без його звернення у 10-денний 
строк від дня отримання відомостей чи документів про визнання платника банкрутом.  

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його 
відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених 
грошових зобов'язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі 
відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації 
припинення платника податків, визначених підпунктом 11.9.1 пункту 11.9 цього розділу, та 
встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених 
підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких 
здійснюють контролюючі органи, контролюючий орган складає довідку про відсутність 
заборгованості із сплати податків, зборів за ф. N 22-ОПП.  

Така довідка направляється відповідальній особі платника податків. За зверненням 
комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), 
іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) 
призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка 
за ф. N 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо в контролюючому органі, але не 
пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в контролюючому 
органі. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.  

Якщо припиняється платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому 
органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах Міндоходів 
перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку його 
відокремлені підрозділи, довідка про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за 
ф. N 22-ОПП видається такому платнику податків контролюючим органом за основним 
місцем обліку лише після отримання від усіх інших зазначених органів висновків про 
відсутність заборгованості щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють 
контролюючі органи, у самого платника податків та його відокремлених підрозділів на 
територіях адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються такими  органами 
Міндоходів, та відсутності заперечень щодо припинення платника податків. 

Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації 
та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або 
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нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації 
припинення платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, 
замість довідки за ф. N 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за 
ф. N 12-ОПП. З моменту видачі довідки за ф. N 12-ОПП такий платник податків уважається 
знятим з обліку в контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до 
законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру. 

У разі закриття відокремленого підрозділу - платника податків другий примірник 
довідки за ф. N 12-ОПП або за ф. N 22-ОПП надсилається до контролюючого органу, де 
перебуває на обліку за основним місцем обліку юридична особа. 

Після закінчення процедур припинення, визначених цим Порядком, для проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу 
контролюючий орган видає: 

довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за ф. N 22-ОПП, якщо 
після проведення документальної позапланової перевірки та спливу законодавчо визначених 
строків сплати узгоджених грошових зобов'язань встановлено відсутність грошових 
зобов'язань та/або податкового боргу; 

документ (рішення) про узгодження плану реорганізації з контролюючим органом (за 
наявності податкового боргу).  

Видача контролюючим органом документа про узгодження плану реорганізації 
платника податків, який має податковий борг, здійснюється у такому порядку. 

Платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або 
податковий борг, після розміщення у визначених законодавством друкованих засобах 
масової інформації повідомлення про реорганізацію подає до контролюючого органу за 
місцем свого обліку: 

заяву за ф. N 8-ОПП; 
копію рішення про реорганізацію; 
у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових 

зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками 
із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, 
що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, 
зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, 
який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. 
Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку. 

Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з 
іншими  органами Міндоходів за основним місцем обліку правонаступників розглядає 
отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за ф. N 8-ОПП. За 
результатами такого розгляду контролюючим органом приймається відповідне рішення, яке 
доводиться до відома платника податків. 

При врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого передане у 
податкову заставу, або того, хто скористався правом реструктуризації податкового боргу, 
контролюючий орган за місцем обліку платника податків розглядає надані платником 
податків документи та приймає. 

Після завершення всіх процедур, пов'язаних з розподілом, передачею та забезпеченням 
грошових зобов'язань і податкового боргу, контролюючий орган приймає рішення про 
узгодження плану реорганізації платника податків. 

При врегулюванні податкового боргу платника податків, майно якого не перебуває у 
податковій заставі та який не скористався правом реструктуризації податкового боргу, 
податковий орган приймає рішення або про узгодження плану реорганізації, або про відмову 
в узгодженні плану реорганізації. Рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації 
приймається у разі, коли за висновками податкового органу така реорганізація може 
призвести до неналежного виконання грошових зобов'язань платником податків, який 
реорганізовується, або якщо розподіл грошових зобов'язань та/або податкового боргу між 
правонаступниками не відповідає вимогам статті 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу 
України. 

У цьому випадку платник податків може погасити грошові зобов'язання та/або 
податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових 
зобов'язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до 
контролюючого органу для його узгодження. 

Довідки за ф. N 22-ОПП або за ф. N 12-ОПП та документи про узгодження плану 
реорганізації, видані контролюючим органом, платник податків подає державному 
реєстратору або іншому органу для проведення державної реєстрації припинення в 
установленому законом порядку. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17%C2%A6st98
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17
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Для цілей Закону для припинення платників податків не допускається використання 
інших форм довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються  
органами Міндоходів, крім довідки за ф. № 22-ОПП. У випадках, передбачених іншими 
нормативно-правовими актами, довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що 
контролюються  органами Міндоходів, видаються відповідно до Порядку видачі довідки про 
відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються  органами Міндоходів, що 
затвержується Міністерством фінансів України.  

Дані про видачу довідки за ф. N 12-ОПП або за ф. N 22-ОПП, документів про 
погодження плану реорганізації фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП, а відмітки про їх 
видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до районного рівня Єдиного банку 
даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. 

Копії довідок за ф. N 12-ОПП або за ф. N 22-ОПП зберігаються в реєстраційних 
частинах облікових справ платників податків. 

Довідки за ф. N 22-ОПП та за ф. N 12-ОПП є дійсними протягом двох місяців від дня їх 
реєстрації в контролюючому органі. 

Довідка за ф. N 12-ОПП видається (надсилається) у випадках, визначених цим 
розділом, протягом 5 робочих днів після зняття платника податків з обліку.  

Після завершення строку дії довідки за ф. N 12-ОПП або за ф. N 22-ОПП повторна 
довідка видається контролюючим органом протягом місяця від дня отримання звернення 
платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня довідка. 

У разі звернення платника податків щодо видачі повторної довідки за рішенням 
керівника контролюючого органу може бути призначена документальна позапланова 
перевірка за період, що пройшов від дати закінчення попередньої перевірки. 

Якщо після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та на 
наступний день після спливання законодавчо визначених строків сплати узгоджених 
грошових зобов'язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за 
даними обліку податків і зборів платника податків), адміністративного або судового 
оскарження грошових зобов'язань (за даними реєстру виданих податкових повідомлень-
рішень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) 
найманим працівникам (за даними акта перевірки), контролюючий орган складає 
повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг за ф. N 10-ОПП (додаток 21) та 
направляє (видає) його комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, 
відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу. 

Повідомлення за ф. N 10-ОПП формуються та направляються платнику податків 
окремо кожним контролюючим органом, у якому платник податків перебуває на обліку як за 
основним, так і за неосновним місцем обліку, чи в якому перебувають на обліку його 
відокремлені підрозділи. Засвідчені копії таких повідомлень, як додаток до відповідного 
висновку, направляються  органами Міндоходів, у яких платник податків перебуває на 
обліку за неосновним місцем обліку чи в яких перебувають на обліку його відокремлені 
підрозділи, до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. 

Якщо до закінчення строку заявлення вимог кредиторами контролюючий орган не 
може видати довідку за ф. N 22-ОПП, то не пізніше завершення такого строку 
контролюючий орган зобов'язаний направити (видати) повідомлення про наявність 
заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи 
(підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за ф. N 27-ОПП із зазначенням 
причин заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації 
припинення платника податків : 

державному реєстратору в електронній формі та на паперовому носії; 
платнику податків на паперовому носії з доданням рішення про відмову видачі довідки 

за ф. N 22-ОПП. 
Причинами заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації 

припинення платника податків можуть бути: 
1) неможливість проведення документальної перевірки із зазначенням обґрунтованих 

обставин, які підтверджують неможливість її проведення. Це положення не застосовується, 
якщо керівником контролюючого органу прийнято рішення про непроведення 
документальної позапланової перевірки платника; 

2) наявність податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться 
адміністративне або судове оскарження, грошових зобов'язань та податкового боргу та 
несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) 
найманим працівникам; 

3) наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних із оподаткуванням, 
зокрема, земельних ділянок, які надані у власність або користування юридичній особі чи для 
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здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю; 
4) наявність судових спорів між платником податків та контролюючим органом чи 

кримінальних справ за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених 
службовими особами юридичної особи чи фізичною особою - підприємцем; 

5) неповернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті 
від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних 
цінностей, отриманих від цієї виручки; 

6) наявність в контролюючому органі даних про непогашені платником податків 
іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії; 

7) неподання юридичною особою копії ліквідаційного балансу, передавального акта 
або розподільчого балансу, складеного комісією з припинення (ліквідаційною комісією, 
ліквідатором), або фізичною особою - підприємцем виписки про рух коштів на рахунках, які 
на дату завершення документальної перевірки фізичної особи - підприємця не були закриті; 

8) відсутність повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого 
платника податків, у тому числі відкритих через відокремлені підрозділи. Це положення не 
застосовується, якщо у разі припинення платника податків, поточний рахунок якого 
відкритий у банку, який ліквідується, і за яким не задоволені кредиторські вимоги, платник 
податків надав довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог та 
черговість їх задоволення. Також це положення не застосовується до рахунків фізичних осіб 
- підприємців, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб; 

9) неповернення до контролюючого органу оригіналів документів, що видані платнику 
податків та його відокремленим підрозділам (свідоцтва, патенти, довідки тощо) і підлягають 
поверненню відповідно до законодавства, а також засвідчених копій цих документів, якщо 
такі видавались та підлягають поверненню до контролюючого органу. Це положення не 
застосовується, якщо у разі втрати таких документів платник податків надав пояснення, у 
яких викладені обставини втрати документів або до яких додані документи, що 
підтверджують факт втрати документів. 

10) інші заперечення відповідно до законодавства в межах повноважень контролюючих 
органів. 

Причини заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації 
припинення платника податків формуються за результатами аналізу даних про платника 
податків відповідних підрозділів контролюючого органу за основним місцем обліку та  
органами Міндоходів за неосновним місцем обліку платника податків і за місцями обліку 
відокремлених підрозділів платника податків - юридичної особи. 

Не пізніше десяти робочих днів з дати, коли контролюючий орган дізнався про 
усунення причин та обставин, які були підставою заперечень щодо проведення державної 
реєстрації припинення платника податків, контролюючий орган зобов'язаний направити 
державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень проти проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної 
особи - підприємця) за ф. N 28-ОПП (додаток 22). 

Якщо на момент направлення повідомлення за ф. N 28-ОПП виникають нові причини 
та обставини, що є підставами для заперечень контролюючого органу щодо проведення 
державної реєстрації припинення платника податків, то одночасно з направленням 
повідомлення за ф. N 28-ОПП контролюючий орган направляє державному реєстратору нове 
повідомлення за ф. N 27-ОПП. 

Дані про видачу повідомлень за ф. N 27-ОПП та ф. N 28-ОПП фіксуються в журналі за 
ф. N 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до 
районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. 

Копії повідомлень за ф. N 27-ОПП та ф. N 28-ОПП зберігаються в реєстраційних 
частинах облікових справ платників податків. 

Якщо платник податків не має заборгованості перед бюджетом та у разі: 
неподання протягом одного року в контролюючі органи податкових декларацій, 

документів податкової звітності; 
якщо установчі документи суперечать чинному законодавству; 
провадження діяльності, яка суперечить установчим документам та законодавству; 
наявності в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за 

вказаним її місцезнаходженням; 
наявності в контролюючого органу передбачених законами України інших підстав для 

постановлення судового рішення щодо припинення (ліквідації) чи скасування державної 
реєстрації суб'єкта господарювання, 

то керівник контролюючого органу приймає рішення у вигляді розпорядження 
відносно платника податків про звернення до суду або господарського суду із заявою 
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(позовною заявою) про винесення судового рішення щодо припинення юридичної особи чи 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, відміни державної реєстрації 
припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, 
скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. 

Зняття з обліку платників податків в контролюючих органах Міндоходів здійснюється 
у такому порядку. 

1. Щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно 
з Законом, підставою для зняття їх з обліку в контролюючих органах Міндоходів є 
надходження від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до 
Єдиного державного реєстру. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої картки 
особових рахунків платника податків або даті отримання повідомлення державного 
реєстратора про проведення державної реєстрації припинення платника податків у разі, якщо 
на момент отримання такого повідомлення були закриті всі картки особових рахунків такого 
платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за ф. N 
6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису у журналі за ф. N 6-
ОПП.  

Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого 
здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем 
обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та 
номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, 
у якому платника податків знято з обліку.  

2. Щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної 
реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних 
юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі відповідних відомостей 
(інформації) від реєструючого органу чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів 
іноземних компаній, організацій). 

3. Зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника 
податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для 
відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення 
відповідної юридичної особи або закриття такого відокремленого підрозділу. 

Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості щодо якого містяться у 
Єдиному державному реєстрі, передаються контролюючим органом за основним місцем 
обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та 
номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, 
у якому платника податків знято з обліку.  

4. У разі коли внаслідок припинення платника податків юридичної особи шляхом 
реорганізації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається 
непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг переходять (розподіляються) до 
юридичних осіб правонаступників реорганізованої юридичної особи у порядку, визначеному 
Податковим кодексом України. 

5. У разі коли внаслідок припинення платника податків юридичної особи шляхом 
ліквідації частина його податкових зобов'язань чи податкового боргу залишається 
непогашеною, такі податкові зобов'язання чи борг погашаються за рахунок активів 
засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову 
відповідальність за зобов'язаннями платника податків відповідно до закону, у межах повної 
або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого 
відокремленого підрозділу юридичної особи за рахунок юридичної особи незалежно від того, 
чи є вона платником податку та збору, стосовно якого виникло податкове зобов'язання або 
податковий борг таких філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу. 

6. Облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається 
до облікової справи такої юридичної особи. У разі реорганізації платника податків шляхом 
злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються 
облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на 
обліку в іншому контролюючому органі, ніж реорганізований платник податків, після 
завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника 
податків передається до контролюючого органу за основним місцем обліку правонаступника. 

7. Якщо після припинення платника податків залишились незакритими його рахунки у 
фінансових установах, контролюючий орган доводить до відома цих установ таку 
інформацію, повідомляючи їм відомості про уповноважений орган, який прийняв таке 
рішення, дату та, за наявності, номер відповідного рішення або запису в Єдиному 
державному реєстрі чи ЄДРПОУ, а також про дату зняття з обліку платника податків в 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=755-15
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17


 44 

контролюючому органі. 
8. Відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до 

районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. 
Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву 
контролюючого органу після закінчення звітного року.  

 Зняття з обліку фізичної особи - підприємця як платника податків здійснюється  з 
урахуванням таких особливостей: 

1. Після прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності та внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо 
припинення нею підприємницької діяльності фізична особа - підприємець зобов'язана подати 
до контролюючого органу за основним місцем обліку: 

заяву за ф. N 8-ОПП (за бажанням), дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП;  
оригінали документів, що видаються  органами Міндоходів платнику податків 

(свідоцтва, патенти, інші документи тощо) і підлягають поверненню до контролюючого 
органу, а також завірені контролюючим органом копії цих документів, якщо такі видавались 
та підлягають поверненню до контролюючого органу.  

Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця у разі її смерті, або оголошення її померлою, або 
визнання її безвісно відсутньою або повідомлення про проведення державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням 
щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом чи за судовим рішенням, що не 
пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця, а також відомості відповідної 
реєстраційної картки є підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у 
відповідному контролюючому органі. 

2. Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку 
після припинення такої незалежної діяльності у порядку, встановленому для фізичних осіб - 
підприємців, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного державного 
органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою 
діяльністю (свідоцтва, дозволи, ліцензії, сертифікати тощо) та поданих до контролюючого 
органу за основним місцем обліку:  

заяви за ф. N 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за ф. N 6-ОПП;  
довідки за ф. N 4-ОПП та інших документів, що видаються  органами Міндоходів 

платнику податків і підлягають поверненню до контролюючого органу. 
3. Внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи підприємця чи незалежної професійної діяльності фізичної особи 
здійснюється у разі: 

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності з дати 
набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

смерті фізичної особи, у тому числі оголошення такої особи померлою, що 
підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану), а також 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням; 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи підприємця з дати державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

реєстрації припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у 
відповідному уповноваженому органі з дати реєстрації; 

закінчення строку, на який було видано свідоцтво про реєстрацію чи інший документ 
(дозвіл, сертифікат тощо), з дати закінчення такого строку; 

заборони судом фізичній особі провадити підприємницьку діяльність або незалежну 
професійну діяльність з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду, якщо інше 
не визначене у рішенні суду; 

наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної 
професійної діяльності, які встановлені законодавством, з дати надходження відповідних 
документів до контролюючого органу за місцем обліку фізичної особи, якщо інше не 
встановлено законом чи рішенням суду; 

анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи 
іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на 
провадження підприємницької або незалежної професійної діяльності, з дати такого 
анулювання чи скасування. 

4. Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної 
професійної діяльності фізичної особи або внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про 
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припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов'язань, що виникли під 
час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює 
строків, порядків виконання таких зобов'язань та застосування санкцій за їх невиконання. 

5. У разі коли після внесення до Реєстру самозайнятих осіб запису про припинення 
підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити 
таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як 
самозайнятої особи. 

6. Якщо  від органів державної реєстрації актів цивільного стану контролюючим 
органом отримано повідомлення про смерть фізичної особи, яка зареєстрована підприємцем, 
і стосовно такого підприємця до Єдиного державного реєстру не внесено запису про 
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, то контролюючий орган 
надсилає державному реєстратору інформацію про смерть такої фізичної особи - підприємця 
для вжиття заходів, визначених абзацом другим частини першої статті 48 Закону. У такому 
самому порядку надсилається державному реєстратору інформація і в разі отримання від 
спадкоємця документального підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця (копії 
свідоцтва або довідки органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи). 

Відокремлені підрозділи, розміщені на території тієї самої територіальної громади, що 
й юридична особа, можуть бути зняті з обліку за відсутності рахунків у фінансових 
установах, відкритих через такі підрозділи, та в разі реорганізації відокремленого підрозділу 
в такий підрозділ, який не має обов'язків чи повноважень щодо:  

нараховування, утримання або сплати (перерахування) до бюджету податків, зборів від 
свого імені чи від імені іншого платника податків; 

складання та подання податкової звітності податковим органам; 
укладання трудових договорів (контрактів) з найманими особами, нараховування та/або 

сплати їм заробітної плати; 
ведення окремого балансу, бухгалтерського чи податкового обліку; 
відкриття рахунків у фінансових установах. 
До заяви про зняття з обліку повинна бути додана завірена копія рішення юридичної 

особи про таку реорганізацію відокремленого підрозділу. Після зняття з обліку 
відокремленого підрозділу облікові справи юридичної особи і відокремленого підрозділу 
об'єднуються. 

Дані про зняття з обліку таких відокремлених підрозділів передаються контролюючим 
органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного 
реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та 
ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку, 
причини зняття з обліку.  

Договори про спільну діяльність, договори управління майном та угоди про розподіл 
продукції знімаються з обліку в контролюючих органах Міндоходів після їх припинення, 
розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої вони були укладені, 
визнання їх недійсними у судовому порядку. 

У разі надходження до контролюючого органу відомостей із Єдиного державного 
реєстру або повідомлення від державного реєстратора про те, що ним з відповідної дати 
розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи шляхом її ліквідації або спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (далі - спрощена 
процедура припинення платника податків), контролюючий орган здійснює такі заходи: 

1. Відомості про початок спрощеної процедури припинення платника податків 
вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру 
самозайнятих осіб, фіксуються в журналі за ф. N 6-ОПП шляхом внесення нового запису або 
відміток до раніше внесеного запису, а також надаються до відповідних структурних 
підрозділів контролюючого органу за основним та до контролюючих органів за неосновним 
місцем обліку такого платника податків і за місцями обліку відокремлених підрозділів 
платника податків - юридичної особи. 

2. У 5-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок 
спрощеної процедури припинення платника податків контролюючим органом приймається 
рішення про непроведення документальної позапланової перевірки платника податків або 
проведення такої перевірки та відповідні підрозділи розпочинають таку перевірку.  

3. З метою закриття рахунків у фінансових установах за наявності в контролюючому 
органі достатніх для поштового відправлення даних про голову ліквідаційної комісії 
(ліквідатора) платника податків - юридичної особи або про платника податків - фізичну 
особу - підприємця, стосовно якого розпочата спрощена процедура припинення, інформація 
про рахунки такого платника податків надсилається зазначеним особам для їх закриття без 
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звернення цих осіб у 10-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про 
початок спрощеної процедури припинення платника податків. 

4. У 20-денний строк від дня отримання відомостей чи документів про початок 
спрощеної процедури припинення платника податків  органами Міндоходів за основним та 
неосновним місцем обліку такого платника податків та за місцями обліку відокремлених 
підрозділів платника податків - юридичної особи проводяться інші заходи, передбачені 
підпунктом 11.2.3 пункту 11.2 цього розділу. 

5. У місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора про 
початок спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника податків 
контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків повинен надіслати 
державному реєстратору довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за 
ф. N 22-ОПП або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість 
проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи 
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за ф. N 23-ОПП (додаток 23) із 
зазначенням причин заперечення контролюючих органів щодо здійснення такої процедури 
згідно з підпунктом 11.9.1 пункту 11.9 цього розділу (крім підпунктів 7-9, які не можуть бути 
причинами заперечень контролюючих органів при спрощеній процедурі державної реєстрації 
припинення платника податків). 

6. У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень 
контролюючого органу щодо здійснення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення платника податків, контролюючий орган направляє державному реєстратору 
повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної 
реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи підприємницької діяльності 
фізичної особи - підприємця з пропозицією повторно розпочати спрощену процедуру 
державної реєстрації припинення такої особи в установленому порядку. 

7. У разі внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про 
проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за спрощеною процедурою 
шляхом її ліквідації або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця контролюючий орган здійснює зняття з обліку такого 
платника податків. 

 
11. Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків 
З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - 

підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - 
підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи контролюючих органів, до функцій 
яких входить ведення обліку платників податків, повинні забезпечувати систематичний 
контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - 
підприємців  органами Міндоходів після здійснення їх державної реєстрації, реорганізації та 
внесення змін до реєстраційних чи установчих документів. 

Підрозділи контролюючого органу: 
стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом терміни 

податкових декларацій (звітів, розрахунків), у порядку, передбаченому законодавством, 
самостійно визначають суму грошового зобов'язання, проводять роботу з узгодження 
грошового зобов'язання та інші заходи; 

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому 
законодавством, здійснюють заходи з погашення податкового боргу. 

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні будь-якого 
виду перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків 
працівниками контролюючих органів здійснюється або може здійснюватись перевірка 
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки 
складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено 
відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то 
проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця 
проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб. 

У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-
якого іншого документа, направленого контролюючим органом, у зв'язку з відсутністю 
платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) замість акта перевірки 
місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про 
неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням 
відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими 
нормативно-правовими актами передбачено складання акта. 

Акт перевірки місцезнаходження платника податків або довідка про неможливість 
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вручення документа платнику податків не складається працівниками контролюючих органів, 
якщо до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за 
місцезнаходженням. 

Щодо кожного платника податків, стосовно якого виявлена відсутність його за 
місцезнаходженням (місцем проживання) та нез'ясоване його фактичне місцезнаходження 
(місце проживання), підрозділ контролюючого органу, який з'ясував зазначений факт, готує 
та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця 
проживання) платника податків за встановленою формою. 

Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження 
юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи 
за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не 
відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) 
контролюючого органу приймає рішення про направлення до відповідного державного 
реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 
18-ОПП (додаток 24) для вжиття заходів, передбачених частиною дванадцятою статті 19 
Закону. 

Копія повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника 
податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку 
повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 19-ОПП 
(додаток 25). 

 
12. Організація обліку платників податків в контролюючих органах Міндоходів 
Функції обліку платників податків у контролюючому органі здійснюють відповідні 

підрозділи згідно з затвердженою структурою такого органу (далі - підрозділ реєстрації та 
обліку платників податків). 

Контролюючі органи в районах, містах без районного поділу, районах у містах, 
міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані: 

ведуть облік платників податків; 
наповнюють Єдиний банк даних юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб 

інформацією щодо реєстраційних даних платників податків на підставі отриманих від 
платників податків та від органів реєстрації відомостей, документів, заяв, повідомлень тощо; 

формують та ведуть журнали щодо обліку платників податків, передбачені цим 
Порядком; 

формують та ведуть облікові справи (реєстраційну частину) платників податків, які 
зберігаються до ліквідації платника податків або переведення на облік до іншого 
контролюючого органу; 

формують звіт "Про стан обліку платників податків" у терміни, встановлені 
центральним контролюючим органом. 

Контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі: 

ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб; 
забезпечують обмін інформацією між державними податковими органами за 

місцезнаходженням платника податків з центральним контролюючим органом; 
накопичують зміни та доповнення та проводять контроль, звірку й аналіз даних щодо 

платників податків. 
Центральний контролюючий орган: 
забезпечує ведення Єдиного банку даних юридичних осіб та ДРФО; 
накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих 

рівнів, веде архів щодо платників податків. 
Якщо  органами Міндоходів при здійсненні своїх функцій за результатами звірок або на 

підставі інформації від третіх осіб встановлено, що юридична особа (відокремлений 
підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець) за даними Єдиного державного 
реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята 
з обліку у відповідному контролюючому органі, то цим органом проводяться заходи щодо 
отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого 
платника податків згідно з цим Порядком. 

Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має 
відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, після взяття 
відокремленого підрозділу на облік контролюючий орган в 10-денний строк надсилає 
повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття 
відокремленого підрозділу платника податків за ф. N 17-ОПП до контролюючого органу за 
основним місцем обліку такої юридичної особи. Таке повідомлення може бути направлене у 
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паперовому вигляді або засобами електронної пошти контролюючих органів. 
У разі надходження до контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної 

особи відомостей із Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи, про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ або про 
закриття відокремленого підрозділу юридичної особи такий контролюючий орган направляє 
повідомлення за ф. N 17-ОПП та зазначені відомості до контролюючого органу за основним 
місцем обліку відокремленого підрозділу. 

Контролюючі органи забезпечують достовірність даних про платників податків в 
Єдиному банку даних юридичних осіб та ДРФО, реєстрі представництв платників податків - 
нерезидентів та інших реєстрах, що формуються та ведуться  органами Міндоходів згідно з 
цим Порядком, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та 
відновлення даних. 

Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин 
облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах 
платників податків, а також для приведення у відповідність із вимогами нормативно-
правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись 
інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків. 

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами 
інвентаризації, їх усунення, актуалізація Єдиного банку даних юридичних осіб чи інших 
реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування 
реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може 
проводитись із залученням платників податків шляхом звірки. 

Інформація, що збирається, використовується та формується  органами Міндоходів у 
зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і 
використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з 
обмеженим доступом. 

Контролюючі органи координують свою діяльність з питань обліку платників податків 
з: 

органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 
органами, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають 

дозволи на право самостійного провадження такої діяльності; органами, що ведуть облік або 
реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктами оподаткування; 

фінансовими установами; 
іншими органами відповідно до Податкового кодексу України та інших нормативно-

правових актів. 
Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається. 
Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному 

вигляді. 
Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок 

проставляються посередині верхнього поля аркуша. Якщо журнал ведеться в паперовому 
вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою контролюючого органу. 

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, 
встановленого центральним контролюючим органом, з обов'язковим друкуванням та 
збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого 
вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом 
керівника підрозділу реєстрації та обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо 
заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не 
одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи 
вносяться вручну. 

Підрозділи реєстрації та обліку платників податків по закінченні поточного 
бюджетного року виключають із загальної кількості знятих з обліку платників податків. 

 
13. Облік фізичних осіб. 
Фізична особа, яка раніше не подавала Облікової картки і відомості про яку не 

включено до Державного реєстру та яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, зобов’язана особисто 
або через законного представника чи уповноважену особу подати відповідному 
контролюючого органу Повідомлення за формою № 1П (додаток 8 до Положення), яке є 
водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, та пред’явити паспорт 
громадянина України. 

У разі необхідності особа, крім паспорта громадянина України, пред’являє свідоцтво 
про народження та, якщо змінювалося прізвище, ім’я чи по батькові, свідоцтво про шлюб (за 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2755-17
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наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за 
наявності). 

Облік фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та надали до контролюючого 
органу Повідомлення, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям, 
по батькові та серією і номером паспорта без використання реєстраційного номера облікової 
картки платника податків. 

Фізична особа подає Повідомлення до контролюючого органу за своїм місцем 
проживання або за власним бажанням – до контролюючого органу за місцем отримання 
доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. 

Взяття на облік фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру здійснюється 
протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення. За 
зверненням фізичної особи, яка подала Повідомлення для обліку її в окремому реєстрі 
Державного реєстру, контролюючий орган після отримання інформації з Державного реєстру 
про взяття такої особи на облік за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією і номером паспорта 
вносить до паспорта громадянина України такої особи (сьома, восьма або дев’ята сторінки) 
відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У 
разі наявності у паспорті такого громадянина даних про реєстраційний номер облікової 
картки платника податків така відмітка анулюється. 

Фізична особа, до паспорта якої було внесено відмітку про наявність права здійснювати 
будь-які платежі за серією та номером паспорта та яка через деякий час змінила свої 
переконання і бажає отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків, 
подає до контролюючого органу за своїм місцем проживання або за власним бажанням – до 
контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого 
об’єкта оподаткування Облікову картку, заяву в довільній формі з викладенням свого 
прохання анулювати попередньо внесену відмітку з метою отримання реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та пред’являє паспорт громадянина України.  

Відповідно до розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 06.11.2012 № 1147 (далі – Положення) фізична особа незалежно від віку (як 
резидент, так і нерезидент), для якої раніше не формувалася Облікова картка та яка не 
включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через законного представника чи 
уповноважену особу подати відповідному контролюючого органу Облікову картку фізичної 
особи – платника податків за формою № 1ДР (додаток 2), яка є водночас заявою для 
реєстрації у Державному реєстрі, та пред’явити документ, що посвідчує особу, який містить 
необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату 
народження, місце народження, місце проживання, громадянство. 

Іноземці та особи без громадянства для реєстрації додають до Облікової картки 
документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку 
переклад українською мовою цього документа. 

Фізична особа подає Облікову картку до контролюючого органу за своїм місцем 
проживання або за власним бажанням – до  контролюючого органу за місцем отримання 
доходів, або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.  Фізична особа, яка не має 
постійного місця проживання в Україні, подає Облікову картку до контролюючого органу за 
місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. 

Фізичні особи – іноземці та особи без громадянства подають Облікову картку до 
органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві 
та Севастополі.  

Облікова картка фізичної особи може бути подана через законного представника чи 
уповноважену особу за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та 
документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а 
також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної 
особи у Державному реєстрі. Для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково 
подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську 
мову документа, що посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства. 

Облікові картки фізичних осіб у віці до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб, які 
ще не отримали паспорта, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, 
піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує 
особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про 
народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у 
встановленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою. 
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Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом п’яти робочих 
днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки.  

Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі: 
Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, надається  протягом п’яти 

робочих днів з дня звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої 
особи до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи або за місцем 
отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. 

Фізичні особи – громадяни України, які не мають постійного місця проживання в 
Україні або тимчасово перебувають за межами  населеного пункту проживання, отримання 
доходів, місцезнаходження іншого об’єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням 
документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, до будь-якої державної 
податкової інспекції. У такому разі строк видачі документа може бути продовжено до десяти 
робочих днів. 

Фізичні особи – іноземці та особи без громадянства отримують документ, що засвідчує 
реєстрацію у Державному реєстрі, в контролюючих органах в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі. 

Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, фізична 
особа пред’являє документ, що посвідчує особу, який містить прізвище, ім’я, по батькові, 
дату народження, місце народження, місце проживання (країна, область, район, населений 
пункт). 

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, може 
бути виданий законному представнику чи уповноваженій особі за наявності документа, що 
посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його 
ксерокопії (з чітким зображенням),  а також довіреності, засвідченої у нотаріальному 
порядку, на видачу такого документа. 

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – громадян 
України, які виїхали за її межі і не можуть особисто прибути до відповідного 
контролюючого органу в Україні, може бути надісланий до дипломатичного представництва 
або консульської установи України за місцезнаходженням громадянина України за 
кордоном.   

Для видачі документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі іноземців та осіб 
без громадянства, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством 
порядку переклад  українською мовою документа, що посвідчує особу  іноземця чи особи без 
громадянства. 

У разі якщо фізична особа не досягла шістнадцяти років, або фізична особа є 
неповнолітньою і ще не отримала паспорта, документ, що засвідчує реєстрацію у 
Державному реєстрі, видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за 
наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особуодного з 
батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини 
видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений у встановленому 
законодавством порядку переклад такого свідоцтва  українською мовою.  

Внесення даних про реєстраційний номер до паспорта громадянина України: 
Контролюючим органом за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання 
доходів, або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування на прохання фізичної 
особи до паспорта громадянина України можуть бути внесені (сьома, восьма або дев’ята 
сторінки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, що вноситься до 
паспорта громадянина України. 
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ТЕМА  3.  ОБЛІК ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ.  
 

Навчальна мета: подати характеристику основним аспектам обліку 
податкових надходжень . 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 10 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 15 хв. 
6. 15 хв. 
7.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-12,22-36,41-44,56-62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,86-102. 
 

ПЛАН. 
1. Автоматизація обліково-перевірочної роботи податкових інспекцій. 
2. Інформаційні зв’язки , що використовуюься при оподаткуванні юридичних 

осіб. 
3. Електронна звітність. 
4. Інформаційні зв’язки при оподаткуванні фізичних осіб. 
5. Інформаційні зв’язки АІС, що використовуюься при оподаткуванні юридичних 

осіб  
6. Інформаційні зв’язки АІС при оподаткуванні фізичних осіб. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особові рахунки платника.  Для забезпечення контролю повноти та своєчасності 

розрахунків платників за податковими зобов'язаннями органи податкової служби ведуть 

оперативний облік платежів. 

Особові рахунки відкриваються: 

 з початку року — платникам, які перебувають на 

податковому обліку; 

 з моменту взяття на облік — платникам, які взяті на 

податковий облік протягом поточного року. 

Форма особових рахунків визначається у відповідності з умовами та періодичністю 

надходження платежів (щомісячних, щоквартальних, з наявністю авансових внесків, з 

відшкодуванням, від конфіскації майна тощо). Облік платежів, за якими не передбачено 

подання платником податкової звітності (наприклад, державне мито), ведеться окремо у 

реєстрі надходжень та повернень. 
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Форма картки особового рахунку має дві сторони. 

На лицьовій стороні указуються: 

 умови внесення платежу і дані про 
платника податків (строки подання 
звітності, строки сплати податку, вид 
бюджету, код бюджетної 
класифікації),  

 інформація про податкові зобов'язання, 
донараховані за результатами 
документальних перевірок 

 

Зворотна сторона картки відображає стан 
розрахунків з бюджетом:  

суми  нарахованих,  
 суми фактично сплачених, 
 суми розстрочених податків,  
 пеня,  
 штрафні санкції, 
 виводиться сальдо розрахунків (переплата або 

недоїмка). Облік надходжень здійснюється у 

порядку наставання граничних строків сплати 

узгоджених сум податкових зобов'язань 

 

Для забезпечення єдиної методології ведення та обробки документів податкової 
звітності повинні виконуватись такі процедури: 

 приймання та реєстрація документів податкової звітності від платників податків; 
 перенесення інформації з документів податкової звітності на паперових та 

електронних носіях до електронних баз податкової звітності; 
 перенесення інформації, наданої платниками податків засобами телекомунікаційного 

зв’язку, до електронних баз податкової звітності; 
 проведення автоматизованих перевірок документів податкової звітності, зокрема 

звірка даних документів податкової звітності з інформацією відповідних реєстрів, переліків 
тощо, згідно з наданими технічними завданнями; 

 верифікація даних податкової звітності, наданої на паперових носіях, що переносяться 
до КОР платників податків; 

 підготовка та вивантаження інформації щодо сум визначених платником грошових 
зобов’язань для подальшого перенесення відповідних показників до КОР платників податків; 

 відпрацювання реєстрів неімпортованих записів, сформованих за результатами 
перенесення визначених платниками сум грошових зобов’язань з баз податкової звітності до 
КОР платників податків; 

 обробка податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. N 1ДФ; 

 обробка податкової звітності (у тому числі поданої в електронному вигляді) та 
звітності, показники якої не заносяться до КОР платників податків; 

 формування та передача реєстрів на основі обробленої податкової звітності незалежно 
від способу подання податкової звітності; 

 оформлення і передача для збереження паперових носіїв податкової звітності; 
 адміністрування системи приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожен особовий рахунок має вихід в Єдиний банк даних юридичних осіб, що 

дозволяє накопичувати і обробляти інформацію про платників податків, 
включати дані з інших реєстрів: реєстру платників ПДВ, реєстру неприбуткових 

організацій,  реєстру договорів про спільну діяльність тощо. 

Для закриття особового рахунку на останнє число грудня в автоматичному 

режимі підводяться підсумки нарахованих, зменшених і повернених сум платежів, 

фінансових санкцій і пені. Якщо має місце недоїмка або переплата, не сплачена пеня 

тощо, то ці суми переносяться в особовий рахунок наступного року. В іншому разі 

переноситься нульове сальдо. 
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Документами, на підставі яких здійснюється нарахування платежів 

шляхом занесення інформації про податкові зобов'язання платника до 

бази даних, є: 

а) за податковими зобов'язаннями, які самостійно визначаються 

платником — податкові декларації (розрахунки); 

б) за податковими зобов'язаннями, розрахованими органом державної 

податкової служби: 

- податкове повідомлення (рішення), складене за актом 

документальної перевірки; 

- податкове повідомлення (рішення) про стягнення сум штрафних 

санкцій за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового 

зобов'язання; 

- рішення про скасування або зміну раніше прийнятого рішення про 

нарахування податкового зобов'язання внаслідок адміністративного 

оскарження; 

- розрахунок суми податкового зобов'язання, якщо згідно з 

нормативно-правовими актами з питань оподаткування особою, 

відповідальною за нарахування окремого платежу, є податковий орган; 

- акт документальної перевірки з питань повноти нарахування, 

утримання та сплати прибуткового податку з громадян; 

в) що надходять від судових органів: рішення суду про нарахування або 

скасування штрафних санкцій, донарахованих сум податків, раніше 

нарахованих сум податкового зобов'язання; 

г) рішення про відстрочення або розстрочення сплати податкових 

зобов'язань, надані органами, які, згідно з чинним законодавством, мають 

право приймати такі рішення, або їх скасовувати; 

д) що розпочинають, підтверджують або завершують процедуру 

адміністративного оскарження: 

- заява (скарга) платника податків про перегляд рішення кон-

тролюючого органу; 

- рішення контролюючого органу про повне (часткове) задоволення 

скарги платника; 

- рішення контролюючого органу, що не підлягає подальшому 

адміністративному оскарженню;  

- повідомлення платника податків про судове оскарження рішень 

контролюючого органу; 

є) що підтверджують податковий компроміс; 

ж) що є підставою списання безнадійної заборгованості. 
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ПОРЯДОК 

 рознесення даних з первинних документів про нарахування, 

зменшення, списання, відстрочення або розстрочення сплати сум 

податкових зобов'язань 

Податкові декларації платників з відміткою про 

реєстрацію направляються до відділів приймання та 

обробки податкової звітності 

1 

Дані   розносяться до електронної бази податкової 

звітності і формуються у електронні і паперові реєстри 2 

Здійснюється  автоматизоване занесення даних з 

реєстрів до карток особових рахунків платників 3 

На основі податкових зобов'язань, нарахованих 

податковим органом, заповнюються податкові 

повідомлення та реєструються в електронному реєстрі 

податкових повідомлень 

4 

На документах про нарахування ставиться дата 

проведення сум в особовому рахунку і підпис 

відповідальної особи 

6 

Після закінчення процедури адміністративного 

оскарження узгоджені податкові зобов'язання з 

зазначенням терміну сплати вносяться до карток 

особових рахунків платників податків 

5 

Після отримання відповідних документів та відображення в 

особових рахунках платників даних про надходження платежів за 

відповідним терміном їх сплати, інспектор формує перелік суб'єктів, за 

якими рахується недоїмка. Перелік передається до структурних 

підрозділів податкового органу для стягнення податкового боргу.  

Щомісячний звіт за ф. № 1-П «Про суми фактичних надходжень, недоїмки та 

переплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних 

цільових фондів» станом на 1 число місяця, наступного за звітним, формується за даними 

реєстрів надходжень та повернень. Формуванню зазначеного звіту передує звірка даних за 

доходами контролюючих органів за даними відповідних територіальних органів 

Державної казначейства та фінансових органів. 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 урегулювання позитивного сальдо особового рахунку 

При наявності переплат за платежами до бюджету 

інспектор готує реєстр у двох примірниках, де 

зазначаються дані одержувача коштів, назва 

платежу, номер особового рахунку, сума, що 

повертається 

1 

Оформляється висновок державного податкового 

органу про наявність переплати, який підписується 

керівником та передається органу державного 

казначейства 

2 

Орган  державного казначейства виписує платіжне 

доручення на перерахування коштів з установи 

уповноваженого банку на рахунок одержувача 

3 

Контролюючі органи до 1 грудня кожного року 

подають відповідним органам Державного 

казначейства та фінансовим органам в електронному 

вигляді списки складу платників податків, щодо: 

юридичних осіб та їх філій; фізичних осіб — суб'єктів 

підприємницької діяльності. При змінах у списках 

складу платників податків контролюючі органи 

протягом двох тижнів від дня виникнення зазначених 

змін подають доповнення до первинних списків. 

 

4 

Записи про суми фактичних надходжень до бюджету 

проводяться на підставі таких документів, отриманих від органів 

Державного казначейства України: 

 

- виписок з особових рахунків у вигляді електронного реєстру 

розрахункових документів з додатками електронних копій платіжних 

доручень на перерахування коштів з рахунку платника на рахунок 

бюджету; 

- звітів про виконання бюджету за доходами в електронному 

вигляді; 

- корінців прибуткових документів про прийом установами банків 

платежів до бюджету готівкою та інших. 
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Податкова звітність приймається підрозділом приймання та обробки податкової 
звітності (за необхідності в останні дні строку подання звітності із залученням працівників 
інших підрозділів або операторів за договорами цивільно-правового характеру) з 
попередньою перевіркою наявності та достовірності заповнення усіх обов’язкових 
реквізитів. 

Під перевіркою достовірності обов’язкових реквізитів слід розуміти відповідність 
зазначених у деклараціях обов’язкових реквізитів реєстраційним даним платника із 
довідників, які експлуатуються в контролюючих органах. Інші показники, зазначені в 
податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають. На етапі 
приймання документів податкової звітності інспектори, які здійснюють приймання, 
виконують перевірку оформлення документів відповідно до загальних вимог та наявність 
обов’язкових додатків до декларацій. Форма податкової декларації повинна містити 

АІС податкової служби 

Район 
 

Обробка 

оперативної 

інформації являє 

собою роботу, 

пов'язану зі 

збором, контролем 

і первинною 

обробкою даних, 

формуванням 

нових документів, 

довідок, звітів. 

Центр 
 

Область 

Шляхом  узагальнення 

оперативної інформації 

формується тактична 

інформація для аналізу та 

відпрацювання різних 

варіантів щодо 

надходження коштів до 

бюджету. Тут 

накопичуються дані, які 

надходять із ДПІ, 

компонуються в цілому по 

контролюючому органі 

обласного рівня і 

передаються до 

Міндоходів і зборів 

України. 

Стратегічна інформація 

утворюється в результаті 

опрацювання в контролюючих 

органах України оперативної і 

тактичної інформації, на її основі 

органи законодавчої та виконавчої 

влади можуть оцінювати 

виконання прибуткової частини 

бюджету України і приймати 

обґрунтовані та ефективні рішення, 

а також робити висновки про те, як 

працюють закони за кожним із 

податків, прогнозувати та 

підтримувати стратегію напрямів 

розвитку податкової служби 

України. 

У результаті з ДПІ до контролюючих 

органів надходять файли, в яких 

розміщена регламентна звітна 

інформація про платників, стан 

податкових платежів, виконання 

платіжної дисципліни тощо, згідно зі 

строками її надання, а також інформація 

щодо неформалізованих запитів. 

У результаті з обласної 

МІНДОХОДІВ надходять файли, в 

яких розміщена  оперативна і 

тактична інформації, що містить 

зведення, звіти, прогнози.  

Звіт — це узгоджена форма представлення інформації, що містить інформацію з 

бази даних та (або) результати її обробки. Сформований звіт можна переглядати на 

екрані, виводити у текстовий файл та друкувати на принтері. 
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необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідного податку та 
збору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АІС податкової служби — це комп'ютерна мережа з організацією автоматизованих 

робочих місць (АРМ) податкових інспекторів. Для забезпечення відповідності 

програмного комплексу обліку і звітності нормам чинного законодавства проекти АІС 

підлягають обов'язковому тестуванню у МІНДОХОДІВ України з залученням спеціалістів, 

що безпосередньо обслуговують платників податків. 

      АРМ — це сукупність програмно-технічних засобів га проблемно-орієнтованих 

комплексів,  які використовуються   з  метою суттєвого підвищення ефективності 

процесу інформаційного забезпечення діяльності податкового інспектора, наприклад, 

реєстрація інформації, її обробка та систематизація. 

Інформаційне забезпечення АІС податкової служби — це стандартизовані та 

уніфіковані форми вхідної та вихідної документації, єдиний формалізований опис даних, 

єдина нормативно-довідкова  інформація (НДІ), що включає систему класифікації і 

кодування, єдині інструкції та правила обробки інформації, єдина ієрархічна система 

банків даних та система їх захисту тощо. 

Для забезпечення безпомилковості читання документів (кодування вхідної 

інформації), а також швидкісного введення інформації з цих документів та їх обробки, 

були розроблені єдині загальнодержавні довідники (класифікатори), що і склали НДІ 

автоматизованої інформаційної системи податкової служби.  
Довідник або класифікатор — це документ, що являє собою зібрання кодів і 

найменувань класифікаційних об'єктів та їх угруповань. Нормативно-довідникова 

інформація містить у собі інформацію про розміри ставок та терміни сплати за кожним із 

видів податкових платежів, відсоткову ставку НБУ, бюджетну класифікацію податків та 

зборів, перелік банківських установ, в яких перебувають розрахункові рахунки платників, 

перелік платників податків, державних органів та ін. 

Форма № 7-ДР вміщує інформацію про підприємців, що формується 

автоматично із баз даних їх звітів. форма № 8-ДР подається щоквартально до 15 

числа наступного місяця юридичними особами усіх форм власності та фізичними 

особами-суб'єктами підприємницької діяльності. Звіт містить відомості про 

одержані доходи, нараховані і сплачені податки фізичними особами, які: 

- перебували в трудових відносинах з роботодавцем незалежно 

- від того, отримували громадяни доход, чи ні; 

- перебували з роботодавцем в цивільно-правових відносинах; 

- отримували від них виплати у звітному періоді. 
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 Інформаційні зв'язки при оподаткуванні юридичних осіб.  

Основні АРМ Функціональні особливості 

Управління 

 обліку 

платників 

АРМ «Облік 

платників» 

та АРМ 

«Реєстрація 

платників 

ПДВ» 

Приймаються реєстраційні документи (статут, свідоцтво про реєстрацію в держадміністрації, 

свідоцтво про реєстрацію в статуправлінні, угоду про заснування та діяльність тощо), у 

результаті всі інформаційні відомості надходять до бази даних АІС податкової інспекції, з на-

ступною передачею цих даних до центральної бази даних (ЦБД )ПА України (через обласну 

МІНДОХОДІВ), а саме: до Державного реєстру юридичних осіб, Державного реєстру платників 

ПДВ. 

АРМ «Облік 

податків і 

платежів» 

У результаті реєстрації платника в податковій інспекції відкривається картка особового 

рахунка (КОР) за кожним видом платежу. 

Інформація про сплату податків платниками з банків щодня по електронній пошті надходить 

у податкову інспекцію у відділ обліку та звітності, де за допомогою режиму Банк (він є 

складовою частиною АРМ «Облік податків та платежів») здійснюється автоматичне рознесення 

платежів до карток особових рахунків платників. При порушенні терміну сплати проводиться 

автоматизоване нарахування пені з відображенням цієї інформації в картці особового рахунка. 

У картці особового рахунка платника за кожним видом платежу зазначається: 

- вид проведеної операції та 

 відображається інформація  про  нараховані,  донараховані,  реструктуризовані  або 

відстрочені платежі, 

 про їх сплату та суми пені,  

у разі несвоєчасної сплати, про суми недоїмки або переплати із нарахованих, донарахованих, 

реструктуризованих або відстрочених платежів,  

про суми платежів, повернених з бюджету, тощо. 

Режим Торгові патенти АРМ «Облік податків та платежів»: 

виконується реєстрація торгового патенту, нараховуються суми до сплати за кожний місяць 

і створюється актуальна база даних усіх торгових патентів юридичних осіб 

АРМ «Звіт»  

Формується база даних усіх звітних показників, яка використовується при формуванні 

поточних звітів та проведенні інформаційного аналізу звітної інформації. Інформація про 

нараховані суми податків, після успішного завершення автоматизованого контролю, 

автоматично переноситься в картки особових рахунків платників, в інформаційні файли баз 

даних. 

Відділ 

примусового 

стягнення 

податків 

Зменшення недоїмки є одним з основних функціональних обов'язків, разом із сектором 

аналізу та прогнозування надходжень на підставі актуальної інформації баз даних шляхом 

узагальнення, зіставлення, а, іноді, і прямої телефонної розмови з платником складає аналіз 

динаміки надходжень грошей до бюджету, видів платежів, видів діяльності тощо для надання 

пропозицій та ефективного прийняття рішень щодо боротьби з недоїмкою.  

АРМ «Касові 

апарати» 

Облік усіх касових апаратів як юридичних, так і фізичних осіб, а також створюється 

актуальна база даних станів зареєстрованих касових апаратів на районному, обласному та 

центральному рівнях 

АРМ «Аудит» 

Урахування результатів перевірок (актів, рішень, протоколів, постанов, довідок), які 

проводяться управлінням документальних перевірок юридичних осіб, відділом валютного 

контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та відповідними підрозділами 

податкової міліції. У результаті АРМ формує базу даних донарахованих сум за кожним 

платником та видом платежу, інформація якої є основою для проведення аналізу роботи інспекції 

та формування термінових, квартальних та загальних звітів. Інформація про донараховані суми 

податків із АРМ «Аудит» переноситься в картки особових рахунків платників АРМ «Облік 

податків та платежів». 

АРМ 

«Митниця»  

Формування  файлів з інформацією щодо імпортних, експортних і бартерних операцій, що 

здійснювались суб'єктами підприємницької діяльності відповідного регіону і були зафіксовані 

при перетині кордону за допомогою вантажно-митних декларацій платників, які сплачують 

місцеві податки, контролює відділ місцевих податків і зборів.  

АРМ «АВТО» 
Призначене для обробки одержаного від МВС (МРЕО) інформаційного файлу про 

зареєстровані, перереєстровані, продані та інші транспортні засоби відповідного регіону 
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Відділ  

контролю у 

сфері ЗЕД та 

підрозділ 

податкової 

міліції 

Контролюють платників, що мають валютні операції, здійснюють перевірку валютних 

операцій. У своїй роботі ці підрозділи використовують дані АРМ «Облік податків та 

платежів» та АРМ «Митниця».  

АРМ «КРП»  

Контроль  за товарними та фінансовими потоками суб'єктів підприємницької 

діяльності  (СПД).  Накопичена інформація по СПД у відсортованому вигляді за назвами, 

кількістю, вартістю придбаної продукції повертається до податкової інспекції, що дає 

можливість накопичувати інформацію про отриману продукцію щодо конкретного суб'єкта 

підприємницької діяльності, використовувати під час комплексних документальних перевірок, а 

також відслідковувати взаєморозрахунки з постачальниками під час перевірок. 

АРМ 

«ФСПД»  

В податковій службі організоване централізоване накопичення інформації щодо викритих і 

відпрацьованих ФСПД та забезпечене розсилання по регіонах даних, наявність яких необхідна 

для організації перевірок їх легальних контрагентів 

АРМ 

«Паспорт 

Створення та використання єдиного банку даних втрачених та викрадених паспортів. База 

даних заповнюється щомісяця. Коли суб'єкт підприємницької діяльності стає на облік, 

проводиться пошук даних керівників та засновників у базі даних втрачених та викрадених 

паспортів. 

Аналітично-інформаційна система «Пільги» 

Складовими частинами аналітично-інформаційної системи «Пільги» є 

АРМ «Форма № 1ПП» (районного та обласного рівнів) і БД «Пільги» 

МІНДОХОДІВ України. АРМ «Форма № 1ПП» призначене для рознесення 

звітів платників про суми отриманих пільг при оподаткуванні за 

формою № ШП, для формування бази даних при використанні пільг (БД 

«Пільги»), а також аналітичних звітів за різними формами. 

АРМ виконує такі функції: пошук платника, реєстрацію і введення 

форми № 1ПП, формування звіту та інші. 

 

Підсистема «Платник — Міндоходів і зборів» забезпечує електронний 

моніторинг діяльності та фінансово-економічного стану великих платників. Вони 

мають можливість завдяки забезпеченню інформаційними комплексами надавати звітні 

документи податковим органам безпосередньо з офісів. 

 

Аналітична інформаційна система «Галузь» функціонує на основі використання 

інформації таких баз даних ЦБД, як: 

o реєстри платників податків, юридичних і фізичних осіб; 

o загальнодержавна нормативно-довідкова інформація; 

o база даних про нараховані, донараховані (результати документальних 

перевірок) суми податків, суми сплати, нараховану та сплачену пеню, 

реструктуризовані суми податків та їх сплату, про ведення взаємозаліків тощо. 
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Міндоходів і зборів України проводить роботу щодо розроблення та 

впровадження програмного комплексу з формування усіх податкових звітів у 

електронному вигляді. Формування електронної звітності платниками здійснюється з 

використанням спеціальних програмних засобів, які складаються з двох частин: 

клієнтської, за допомогою якої платник «готує» електронний звіт, та інспекторської, 

яка «приймає» наданий звіт, виконує необхідний контроль інформації та передає ці 

дані для обробки до інших функціональних АРМ. Передача податкових звітів у 

електронному вигляді (електронна звітність) відбувається через подання до районної 

ДПІ дискети або електронного файлу за допомогою електронної пошти  разом з 

підписаними паперовими копіями. 
 

Практика показує, що приймання звітності на електронних носіях дає 

можливість скоротити кількість робочих місць із приймання звітності, зменшити час 

обробки та підвищити достовірність отриманої інформації.  
 

 

 Інформаційні зв'язки при оподаткуванні фізичних осіб.  

Основні АРМ Функціональні особливості 

АРМ «ДРФО»  

Інформація для центральної бази даних (ЦБД) про потенційних платників податків 

формується в податкових інспекціях у відділах державного реєстру фізичних осіб на 

підставі картки ф. № 1-ДР, заповненої та поданої фізичною особою. У результаті, кожному 

громадянину надається особистий номер (ідентифікаційний код), який фігурує в усіх 

фінансових документах, що і дозволяє автоматизованим способом вести облік одержаних до-

ходів, нарахованих та сплачених податків кожної фізичної особи. 

АРМ 

«Свідоцтво 

ПДВ фізичних 

осіб» 

Реєстрація у податковій інспекції підприємця здійснюється підрозділом державного 

реєстру фізичних осіб за допомогою автоматизованої системи обліку платників згідно з 

поданими реєстраційними документами. 

У результаті реєстрації відкриваються картки особового рахунку фізичної особи як 

платника відповідних податків, ведеться оперативний облік податків підприємців і 

фізичних осіб, які мають доходи не за місцем основної роботи і подали підсумкову річну 

декларацію про доходи. 

АРМ «Звіт»  

Формується база даних усіх звітних показників, яка використовується при формуванні 

поточних звітів та проведенні інформаційного аналізу звітної інформації. Інформація про 

нараховані суми податків, після успішного завершення автоматизованого контролю, 

автоматично переноситься в картки особових рахунків платників, в інформаційні файли 

баз даних. 

АРМ «Облік 

податків і 

платежів»  

Після реєстрації та проходження контролю звітні документи підприємців надходять у 

відділ оподатковування фізичних осіб, де за допомогою АРМ «Облік податків і платежів» 

виконуються квартальні або річні розрахунки та нарахування прибуткового податку з 

послідовним друком повідомлень-квитанцій для його сплати. Усі інші податки 

нараховуються власне підприємцями та вводяться до АРМ «Облік податків і платежів» 

аналогічно технології обліку платежів юридичними особами.  

У режимі Річний перерахунок здійснюється перерахунок прибуткового податку за сукупним 

річним доходом «сумісника» з урахуванням наданих йому пільг з наступним проведенням 

добору прибуткового податку або поверненням його. 

АРМ «Аудит» 

Облік донарахованих сум податків і фінансових санкцій, що з'явились у результаті 

документальних перевірок діяльності підприємців та проведених перерахунків 

прибуткового податку громадянам за основним місцем роботи. Інформація про 

донараховані суми податків із АРМ «Аудит» автоматично інтегрується в картки 

особових рахунків платників-фізичних осіб АРМ «Облік податків та платежів». 

АРМ «Земля»  
Реєстрація фізичних осіб-платників земельного податку, нарахування цього податку та 

облік його сплати в податкових інспекціях 
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Програмний комплекс клієнтської частини надає платнику можливість:  
─ генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські 

форми відповідно до чинного законодавства;  
─ перевіряти в автоматизованому режимі заповнення звітних форм, фіксуючи 

помилки окремим протоколом;  
─ захищати дані, що передаються до податкових органів, від 

не¬санкціонованого доступу та коригування електронного звіту шляхом 
«електронного підпису» платника;  

─ накопичувати і використовувати дані електронних звітів;  
─ друкувати форми електронних звітів ─ отримувати обов'язкові паперові копії 

звітних форм. 
Щодо програмного комплексу інспекторської частини, то він забезпечує:  
─ оперативність приймання звітності;  
─ автоматизовану обробку звітності;  
─ універсалізацію технологічного процесу використання даних звітних 

документів платників податків;  
─ встановлення жорсткого контролю за термінами їх подання.  
За його допомогою реалізована мета автоматизування таких операцій:  
─ реєстрування форм звітності платників податків;  

 

ЕЛЕКТРОННА 

ЗВІТНІСТЬ 

Призначена для швидкої реєстрації податкових звітів, 

їх контролю та аналізу і включає, концепція розвитку 

податкової служби України визначила такі шляхи: 

- подання звітів у електронному вигляді; 

- впровадження програмних комплексів, які 

забезпечують оперативність прийняття звітності, 

автоматизовану її обробку, універсалізацію технологічного 

процесу використання у роботі даних із звітних документів 

платників податків та встановлення жорсткого контролю за 

термінами їх подання. 

Формування електронної звітності платниками здійснюється з використанням 

спеціальних програмних засобів, які складаються з двох частин: клієнтської, за 

допомогою якої платник «готує» електронний звіт, та інспекторської, яка «приймає» 

наданий звіт, виконує необхідний контроль інформації та передає ці дані для обробки до 

інших функціональних АРМ.  

Програмний комплекс клієнтської частини надає платнику можливість: 

- - генерувати і заповнювати в автоматизованому режимі звітні бухгалтерські 

форми відповідно до діючого законодавства; 

- перевіряти в автоматизованому режимі заповнення звітних форм, фіксуючи 

помилки окремим протоколом; 

- захищати дані, що передаються до податкових органів, від несанкціонованого 

доступу та коригування шляхом «електронного підпису» електронного звіту платником; 

- накопичувати і використовувати дані електронних звітів; 

- друкувати форми електронних звітів — отримувати обов'язкові паперові копії 

звітних форм. 

Програмний комплекс інспекторської частини забезпечує: 

- оперативність приймання звітності; 

- автоматизовану обробку звітності; 

- універсалізацію технологічного процесу використання даних звітних документів 

платників податків; 

- - встановлення жорсткого контролю за термінами їх подання. 
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─ ведення нарахованих сум податків за зареєстрованими формами звітності;  
─ введення даних за поданими формами звітності платників податків;  
─ контроль даних форми звітності на етапі їх введення;  
─ пакетний контроль усіх поданих форм;  
─ ведення реєстрів поданих та неподаних документів;  
─ ведення реєстрів нарахованих сум податків;  
─ ведення реєстрів із контролю форм звітності.  
Інформація про нараховані суми податків, після успішного завершення 

автоматизованого контролю, автоматично переноситься в картки особистих рахунків 
платників, в інформаційні файли баз даних. 

ТЕМА 4.  ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ  . 
 

Лекція 1. 
Навчальна мета: дати характеристику порядку узгодження податкових 

зобов’язань як платником податку так і органів Міндоходів, визначити основні 
аспекти адміністративного та судового оскарження донарахованих платежів за 
результатами проведеного податкового аудиту, а також проаналізувати процедуру 
примусового продажу активів платника . 

 
Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 20 хв. 

2. 20 хв. 

3. 30 хв. 

4.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-12,22-36,41-44,56-62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,86-102. 
 

  
ПЛАН 

1. Податкові зобов’язання та способи їх визначення . 
2. Узгодження податкових зобов'язань, визначених контролюючим органом. 
3. Податкові повідомлення-рішення .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового 

зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або 

уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені 

Податковим кодексом. 

Грошове зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з податку, що підлягає 

утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на 

користь платника податку  фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або 

платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення 

податкового зобов’язання, який визначається за календарною датою, встановленою для 

граничного строку сплати податку до відповідного бюджету. 
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Податкова декларація, розрахунок  документ, що подається платником податків (у 

тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) 

контролюючому органу у строки, встановлені законом,  на підставі якого здійснюється 

нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми 

доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків  фізичних осіб, суми 

утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною 

частиною 

Митні декларації прирівнюються до податкових декларацій для цілей нарахування 

та/або сплати податкових зобов’язань. 

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) 

період, що дорівнює: 

календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових 

внесків)  протягом 20 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) місяця; 

календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі 

сплати квартальних або піврічних авансових внесків)  протягом 40 

календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного 

(податкового) кварталу (півріччя); 

календарному року, протягом 60 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного (податкового) року; 

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб  до 

1 травня року, що настає за звітним; 

календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб  

підприємців  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) року. 

Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, 

платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту 

нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення 

нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму . 

Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією 

квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, 

передбаченому для подання податкової декларації. 

У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні 

податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України. 
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Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових 

зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або 

зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або 

від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, якщо: 

 платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) 

декларацію; 

 дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про 

заниження або завищення суми його податкових зобов’язань, заявлених у 

податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; 

 згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за 

нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, 

застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за 

порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган; 

 рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні 

від сплати податків; 

 дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, в тому числі 

податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання 

та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим 

Кодексом, у тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим 

агентом; 

 результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного 

оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення 

податкових зобов’язань, визначених платником податків у митних 

деклараціях. 

 

Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, пов’язаних із 

виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої 

використовуються зазначені документи. 

Податкова різниця  різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання 

доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, та 

доходами і витратами (предст. витр. – пост.). 

Тимчасова податкова різниця  податкова різниця, яка виникає у звітному 

періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах (аморт. відр.) 
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 керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка 

відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу 

державної податкової служби; 

 фізичною особою  платником податків або його законним представником; 

 особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової 

декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції; 

 податковими агентами  юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником 

такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання 

податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків  

фізична особа  таким платником податків. 

Податкова декларація повинна бути 

підписана 

СПОСОБИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В 

ОРГАНИ Міндоходів і зборів 

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному 

законодавством 

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний 

здійснити таке відправлення на адресу відповідного органу державної податкової служби 

не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання податкової 

декларації, визначеного цією статтею. 

Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про 

втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати 

особисто (за його вибором) органу державної податкової служби другий примірник 

податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового 

відправлення. 
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ПОРЯДОК 

повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань 

Подання платником податків заяви про повернення, в якій 

зазначає напрям перерахування коштів: на поточний 

рахунок платника податків в установі банку; на 

погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з 

інших платежів (крім повернення надміру утриманих 

(сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які 

розраховуються органом державної податкової служби на 

підставі поданої платником податків податкової 

декларації за звітний календарний рік шляхом проведення 

перерахунку за загальним річним оподатковуваним 

доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня 

виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. 

 

1 

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих 

днів до закінчення двадцятиденного строку з дня 

подання платником податків заяви готує висновок про 

повернення відповідних сум коштів з відповідного 

бюджету та подає його для виконання відповідному 

органові Державного казначейства України 

2 

На підставі отриманого висновку орган Державного 

казначейства України протягом п’яти робочих днів 

здійснює повернення помилково та/або надміру 

сплачених грошових зобов’язань платникам податків у 

порядку, встановленому Державним казначейством 

України. 

3 

Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової декларації платник податків 

зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій податковій 

декларації 

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової 

декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право 

на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період. 

Платник податків не має права подавати уточнюючий розрахунок до податкової 

декларації, поданої за період, який на дату подання уточнюючого розрахунку перевіряється 

відповідним контролюючим органом. 
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ПОРЯДОК 

прийняття податкової декларації 

Посадова  особа органу державної податкової 

служби, в якому перебуває на обліку платник 

податків, зобов’язана зареєструвати податкову 

декларацію платника датою її фактичного отримання 

органом державної податкової служби 

1 

Декларація, надана платником, також вважається 

прийнятою: 

за наявності на всіх аркушах, з яких  складається 

податкова декларація та, за бажанням платника 

податків, на її копії,  відмітки (штампу) органу 

державної податкової служби, яким отримана 

податкова декларація, із зазначенням дати її 

отримання, або квитанції про отримання податкової 

декларації у разі її подання засобами електронного 

зв’язку, або поштового повідомлення з відміткою про 

вручення органу державної податкової служби, у разі 

надсилання податкової декларації поштою; 

у разі, якщо контролюючий орган не надає платнику 

податків повідомлення про відмову у прийнятті 
платнику податків у встановлений цією статтею строк. 

 

2 

У разі подання до органу державної податкової 

служби декларації, заповненої з порушенням вимог, 

контролюючий орган зобов’язаний надати платнику 

податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті 

його податкової декларації із зазначенням причин такої 

відмови: 

 у разі отримання такої податкової декларації, 

надісланої поштою або засобами електронного зв’язку,  

протягом п’яти робочих днів з дня її отримання; 

 у разі отримання такої податкової декларації 

особисто від платника податку або його представника – 

протягом трьох робочих днів з дня її отримання. 

 

3 

У разі отримання відмови органу державної податкової служби у прийнятті 

податкової декларації платник податків має право: 

1. подати податкову декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання; 

2. оскаржити рішення органу державної податкової служби у встановленому порядку. 
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Внесення змін до податкової звітності 

Платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним 

податковій  декларації у майбутніх податкових періодах  

надіслати уточнюючий розрахунок до 

такої податкової декларації за формою 

чинного на час подання уточнюючого 

розрахунку 

уточнені показники зазначаються ним у складі 

податкової декларації за будь-який наступний 

податковий період, протягом якого такі 

помилки були самостійно виявлені 

Платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом 

самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових 

періодів, зобов’язаний 

надіслати уточнюючий розрахунок і 

сплатити суму  недоплати та штраф у 

розмірі трьох відсотків від такої суми до 

подання такого уточнюючого 

розрахунку 

відобразити суму  недоплати у складі 

декларації з цього податку, що подається за 

податковий період, наступний за періодом, у 

якому виявлено факт заниження податкового 

зобов’язання, збільшену на суму штрафу у 

розмірі п’яти відсотків від такої суми 

Якщо  контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов’язання платника 

податків за причинами, не пов’язаними із порушенням податкового законодавства, такий 

платник податків має право на адміністративне оскарження рішень контролюючого органу 

протягом 30 календарних днів, що настають за днем надходження податкового 

повідомлення-рішення (рішення) контролюючого органу. 

Не підлягає оскарженню податкове зобов’язання, самостійно визначене 

платником податків. 

Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо 

окремих платників податків. 
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Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в 

адміністративному або судовому порядку. 

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (та у разі 

потреби  з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які 

платник податків вважає за потрібне надати ) протягом 10 календарних днів, що настають за днем 

отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення 

контролюючого органу, що оскаржується 

У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове 

незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися 

протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду 

скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня. 

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти 

вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем 

отримання скарги, на  адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або 

надати йому під розписку. 

Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти 

рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, але 

не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 

строку 

Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти 

рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, але 

не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 

строку 

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику 

податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням 

керівника контролюючого органу (або його заступника), така скарга вважається повністю 

задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених 

строків. 

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо 

рішення керівника контролюючого органу (або його заступника) про продовження строків її 

розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного в 

абзаці першому цього пункту. 
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СКАРГА ПОДАНА 

ПЛАТНИКОМ 

Скарга, подана із дотриманням строків зупиняє виконання 

платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому 

повідомленні-рішенні, на строк від дня подання такої скарги до 

контролюючого органу до дня закінчення процедури 

адміністративного оскарження. 

 Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що 

оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що 

оскаржується, вважається неузгодженою. 

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання 

скарги відповідним контролюючим органом, а в разі надсилання 

скарги поштою  дата отримання відділенням поштового зв’язку від 

платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена 

відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення 

поштового відправлення або на конверті. 

Процедура адміністративного оскарження закінчується: 

 днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на 

податкове повідомлення-рішення або будь-яке інше рішення відповідного 

контролюючого органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк; 

 днем отримання платником податків рішення відповідного контролюючого органу 

про повне задоволення скарги; 

 днем отримання платником податків рішення Державної податкової адміністрації 

України або спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі 

митної справи; 

 виключено; 

 днем звернення платника податків до контролюючого органу із заявою про 

розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань, що оскаржувались. 

День закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем 

узгодження грошового зобов’язання платника податків. 

ОСКАРЖЕННЯ  

рішень податкових органів у судовому порядку 

 При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення 

контролюючого органу податкове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання 

судовим рішенням законної сили. 

У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного 

оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або 

інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця, 

що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження. 
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У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-

рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через 

відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове 

повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду 

скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника 

податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, 

або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у 

день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням 

причин невручення. 

 

Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у 

поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем 

відповідного граничного строку 

Строки сплати податкового 
зобов’язання 

 

Суму податкового зобов’язання, визначену у митній декларації, платник податків 

зобов’язаний сплатити до закінчення митного оформлення товарів, якщо інше не передбачено 

податковим законодавством. 

 
Податковий агент зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання (суму нарахованого 

(утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь 

платника податку  фізичної особи та за рахунок такої виплати ротягом 30 днів 

 Якщо  контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків 

з причин, не пов’язаних з порушенням податкового законодавства, такий платник податків 

зобов’язаний сплатити нараховану суму податкового зобов’язання у строки, визначені в 

Кодексі, а якщо такі строки не визначено,  протягом 30 календарних днів, що настають за 

днем отримання податкового повідомлення-рішення про таке нарахування. А з пов’язаних – 

протягом 10 днів. 

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового 

зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити  узгоджену суму, а також 

пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем 

такого узгодження. 
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ПОДАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ-

РІШЕННЯ 

Податкове повідомлення-рішення містить підставу для такого нарахування 

(зменшення) податкового зобов’язання та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного 

відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на 

прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість; посилання на норму 

закону, відповідно до якої був зроблений розрахунок або перерахунок грошових зобов’язань 

платника податків; суму грошового зобов’язання, що повинен сплатити платник податку; 

суму зменшеного (збільшеного) бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного 

значення результатів господарської діяльності або від’ємного значення суми податку на 

додану вартість; граничні строки сплати грошового зобов’язання та/або строки виправлення 

платником податків показників податкової звітності; попередження про наслідки несплати 

грошового зобов’язання або внесення виправлень до показників податкової звітності в 

установлений строк; граничні строки для оскарження податкового повідомлення- рішення. 

 До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового 

зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій. 

 

У разі коли сума грошового зобов’язання платника податків розраховується 

контролюючим органом або у разі коли за результатами перевірки контролюючий 

орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, 

заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від’ємного 

значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми 

податку на додану вартість, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику 

податків податкове повідомлення-рішення 

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) 

юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під 

розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.  

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, 

якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на  

адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження фізичної 

особи з повідомленням про вручення.  

 

Джерелом  погашення податкового боргу банків, небанківських фінансових установ, 

у тому числі страхових організацій, можуть бути кошти, незалежно від джерел їх 

походження та без застосування обмежень, у сумі, яка не перевищує суму їх власного 

капіталу (без урахування страхових та прирівняних до них обов’язкових резервів, 

сформованих відповідно до закону).  
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Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними 

Відкликання податкового 

повідомлення-рішення і податкової 

вимоги 

сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення; 

податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми 

податкового боргу в повному обсязі 

контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про 

нарахування суми грошового зобов’язання або податкову вимогу; податкове повідомлення-

рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим 

органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або податкової 

вимоги. 

 

 контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання раніше 

прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, 

визначену в податковій вимозі; податкове повідомлення-рішення або податкова 

вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків 

податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги, які містять зменшену 

суму грошового зобов’язання або податкового боргу 

рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення 

контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі; 

податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними у 

день набрання законної сили відповідним рішенням суду 

рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, 

визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума 

податкового боргу, визначена в податковій вимозі. 

Якщо нарахована сума грошового зобов’язання або податкового боргу збільшується 

внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-

рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму  збільшення грошового 

зобов’язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення 

податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається. 
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Джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового 

боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу 

товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, 

отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених 

цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів. 

Джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого 

платника податків. 

НЕ Є ДЖЕРЕЛАМИ СПЛАТИ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 

 майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), 

якщо така застава зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах ; 

майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також 

немайнові права; 

майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або 

користуванні платника податків; 

кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, 

що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих на користь такого платника 

податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків 

майно, включене до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не 

підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств; 

кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а 

також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з 

основної заробітної плати ; майно, що не може бути предметом застави відповідно до  

Закону України "Про заставу"; 

Забороняється будь-яка уступка грошового зобов’язання або податкового боргу 

платника податків третім особам.  

У разі якщо податковий борг виник за операціями, що виконувалися в межах договорів 

про спільну діяльність, джерелом погашення такого податкового боргу є майно платників 

податків, що є учасниками такого договору 
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У разі якщо здійснення заходів щодо продажу майна платника податків не 

привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може 

визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську 

заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги 

якої переведено на контролюючі органи. 

Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника 

податків, що має податковий борг, до надходження коштів до бюджету за рахунок 

стягнення цієї дебіторської заборгованості. Контролюючий орган повідомляє 

платника податків про таке надходження коштів в п’ятиденний термін з дня 
отримання відповідного документа. 

 

У разі наявності у платника податків податкового боргу контролюючі органи 

зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок 

погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від 

напряму сплати, визначеного платником податків. 

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання 

перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих 

коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

 

Орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення 

суми податкового боргу платника податку  фізичної особи. 

Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється 

державною виконавчою службою відповідно до закону про 

виконавче провадження 
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ТЕМА 4.  ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ 

 

Лекція 2. 
Навчальна мета: дати характеристику порядку узгодження податкових 

зобов’язань як платником податку так контролюючими органами у сфері 
оподаткування, визначити основні аспекти адміністративного та судового 
оскарження донарахованих платежів за результатами проведеного податкового 
аудиту, а також проаналізувати процедуру примусового продажу активів платника  . 

 
Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 20 хв. 

2. 20 хв. 

3. 30 хв. 

4. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 

Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 

 

ПЛАН 

1. Податкова застава активів платника . 

2. Адміністративний арешт активів.  

3. Примусовий продаж активів боржників. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право  податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке 

перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день 

виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу 

платника податків 

У разі якщо балансова вартість такого майна не визначена, його опис здійснюється за 

результатами оцінки, яка проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". 

 

Право податкової застави не поширюється на майно: на іпотечні активи, 

що належать емітенту та є забезпеченням відповідного випуску іпотечних 

сертифікатів з фіксованою дохідністю, на грошові доходи від цих іпотечних активів 

до повного виконання емітентом зобов’язань за цим випуском іпотечних сертифікатів 

з фіксованою дохідністю, а також на склад іпотечного покриття та грошові доходи 

від нього до повного виконання емітентом зобов’язань за відповідним випуском 

звичайних іпотечних облігацій. 
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У разі збільшення суми податкового боргу складається акт опису до суми, відповідної 

сумі податкового боргу платника податків 

Заміна предмета застави може здійснюватися тільки за згодою органу державної 

податкової служби. 

 

Контролюючий орган зобов’язаний безоплатно зареєструвати податкову заставу 

у відповідному державному реєстрі. 

 

ПОДАТКОВА ЗАСТАВА 

Майно  платника податків, який має податковий борг, передається у податкову 

заставу.  Право податкової застави  не потребує письмового оформлення. 

У разі якщо податковий борг виник за операціями, що виконувалися в межах договорів про 

спільну діяльність, у податкову заставу передається майно платника податків, який згідно з 

умовами договору був відповідальним за перерахування податків до бюджету та/або майно, яке 

внесене у спільну діяльність та/або є результатом спільної діяльності платників податків. У разі 

недостатності майна такого платника податків у податкову заставу передається майно інших 

учасників договору про спільну діяльність у розмірах, пропорційних їх участі у такій спільній 

діяльності. 

 

Право податкової застави виникає у разі: 

 несплати у строки суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником 

податків у податковій декларації,  з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку; 

 несплати у строки суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної 

контролюючим органом,  з дня виникнення податкового боргу. 

 

Майно платника податків звільняється з податкової застави з дня: 

 отримання органом державної податкової служби підтвердження повного погашення 

суми податкового боргу в установленому законодавством порядку; 

 визнання податкового боргу безнадійним; 

 прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з 

питань банкрутства; 

 отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше 

прийнятих рішень внаслідок проведення процедури адміністративного або судового 

оскарження; 

 реєстрації в органі державної податкової служби податкової поруки. 
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У разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова 

вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави поширюється 

на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до 

погашення податкового боргу в повному обсязі. 

Платник податків зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем набуття 

права власності на будь-яке майно, повідомити контролюючий орган про наявність 

такого майна. 

Контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання 

зазначеного повідомлення прийняти рішення щодо включення такого майна до акта 

опису майна, на яке поширюється право податкової застави та балансова вартість якого 

відповідає сумі податкового боргу платника податків, або відмовити платнику податків у 

включенні такого майна до акта опису. 

 

До прийняття відповідного рішення органом державної податкової служби платник 

податків не має права відчужувати таке майно. 

У разі якщо контролюючий орган приймає рішення про включення майна до акта опису, 

складається відповідний акт опису, один примірник якого надсилається платнику 

податків з повідомленням про вручення. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

ПОДАТКОВИЙ 

КЕРУЮЧИЙ 

Податковий керуючий повинен бути 

посадовою (службовою) особою органу державної 

податкової служби. 

 податковий керуючий описує майно платника податків, що має податковий борг, в 

податкову заставу; 

 здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; 

 проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його 

продажу у випадках; 

 одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном; 

 разі відчуження майна без згоди органу державної податкової служби вимагає 

пояснення від платника податків або його службових (посадових) осіб; 

 у разі продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податків, на 

яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право 

отримувати від такого платника податків документи, що засвідчують право власності 

на зазначене майно. 

Керівник органу державної податкової служби за 

місцем реєстрації платника податків, що має податковий 

борг, призначає такому платнику податків податкового 

керуючого.  
Функції 
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ПОРЯДОК ОПИСУ МАЙНА 

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника органу державної 

податкової служби, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг. 

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право 

податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової 

застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох 

понятих. 

 

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим 

керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом державної 

податкової служби. 

У разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна 

такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для 

такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у 

податкову заставу. 

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках 

платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов’язання 

такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову 

заставу. 

 

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким 

платником податків майна діють до дня складення акта опису майна платника податків у 

податкову заставу податковим керуючим або акта про відсутність майна, що може бути 

описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі. Податковий 

керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення зазначених у цьому пункті 

актів, зобов’язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам рішення про складення 

таких актів. Таке рішення є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках 

платника податків. 

 

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду 

шляхом звернення органу державної податкової служби до суду. 

Звільнення коштів з-під арешту банк або інша фінансова установа здійснює за рішенням суду. 
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У разі якщо платник податків, що має податковий борг, перешкоджає виконанню 

податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, такий податковий керуючий 

складає акт про перешкоджання платником податків виконанню таких повноважень у порядку та 

за формою, що встановлюються центральним органом державної податкової служби. 

 

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на 

рахунках платника податків та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги 

податкового керуючого, передбачені цим Кодексом. Строк, на який можуть бути зупинені 

видаткові операції, визначається судом, але не більше двох місяців. 

 

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків може бути достроково 

скасовано за рішенням податкового керуючого або суду. 

Узгодження операцій із заставленим майном 

Платник податків зберігає право користування майном, що перебуває у податковій 

заставі. 

Платник податків може відчужувати майно, що перебуває у податковій заставі, 

тільки за згодою органу державної податкової служби, а також у разі, якщо 

контролюючий орган впродовж десяти днів з моменту отримання від платника 

податків відповідного звернення не надав такому платнику податків відповіді щодо 

надання (ненадання) згоди. 

У разі якщо в податковій заставі перебуває лише готова продукція, товари та 

товарні запаси, платник податків може відчужувати таке майно без згоди органу 

державної податкової служби за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, та 

за умови, що кошти від такого відчуження будуть направлені в повному обсязі в 

рахунок виплати заробітної плати, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та/або погашення податкового боргу. 

У разі відчуження або оренди (лізингу) майна, яке перебуває у податковій заставі, 

платник податків за згодою органу державної податкової служби зобов’язаний 

замінити його іншим майном такої самої або більшої вартості.  
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ МАЙНА 

Арешт майна може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин: 

 платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 

 фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; 

 платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності 

законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової 

служби; 

 відсутні свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів господарювання, дозволи (ліцензії) на її 

здійснення, торгові патенти, сертифікати відповідності реєстраторів розрахункових операцій; 

 відсутня реєстрація особи як платника податків в органі державної податкової служби, або 

коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з 

переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам; 

 платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке 

перебуває у податковій заставі; 

 платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна. 

Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке 

майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення 

відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків 

Повним арештом майна визнається 

заборона платнику податків на 

реалізацію прав розпорядження або 

користування його майном. У цьому 

випадку ризик, пов'язаний із втратою 

функціональних чи споживчих якостей 

такого майна, покладається на орган, 

який прийняв рішення про заборону. 
 

Умовним арештом майна визнається 

обмеження платника податків щодо 

реалізації прав власності на таке майно, 

який полягає в обов’язковому 

попередньому отриманні дозволу керівника 

відповідного органу державної податкової 

служби на здійснення платником податків 

будь-якої операції з таким майном.  

Керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності 

однієї з обставин, приймає рішення про застосування арешту майна платника 

податків, яке надсилається: 

 платнику податків з вимогою тимчасово зупинити відчуження його майна; 

 іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких перебуває майно 

такого платника податків, з вимогою тимчасово зупинити його відчуження. 
 

Дозвіл на операції із арештованим майном може бути виданий керівником органу 

державної податкової служби, якщо за висновком податкового керуючого здійснення 

платником податків окремої операції не призведе до збільшення його податкового боргу або 

до зменшення ймовірності його погашення. 
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Арешт майна може бути також застосований до товарів, які виготовляються, 

зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушенням правил, визначених 

митним законодавством України чи законодавством з питань оподаткування 

акцизним податком, та товарів, у тому числі валютних цінностей, які продаються з 

порушенням порядку, визначеного законодавством, якщо їх власника не встановлено. 

Службові  (посадові) особи контролюючих органів або інших правоохоронних органів 

відповідно до їх повноважень тимчасово затримують таке майно із складенням протоколу, який 

повинен містити відомості про причини такого затримання з посиланням на порушення 

конкретної законодавчої норми; опис майна, його родових ознак і кількості; відомості про 

особу (особи), в якої було вилучено такі товари (за їх наявності); перелік прав та обов’язків 

таких осіб, що виникають у зв’язку з таким вилученням. Форма зазначеного протоколу 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Керівник підрозділу правоохоронного органу, у підпорядкуванні якого перебуває 

службова (посадова) особа, яка склала протокол про тимчасове затримання майна, 

зобов’язаний невідкладно поінформувати керівника органу державної податкової служби 

(його заступника), на території якого здійснено таке затримання, з обов’язковим 

врученням примірника протоколу. 

 

На підставі відомостей, зазначених у протоколі, керівник органу державної 

податкової служби (його заступник) приймає рішення про накладення арешту на таке 

майно або відмову в ньому шляхом неприйняття такого рішення. 

Рішення про накладення арешту на майно повинне бути прийняте до 24 

години робочого дня, що настає за днем складення протоколу про тимчасове 

затримання майна, але коли відповідно до законодавства України контролюючий 

орган закінчує роботу раніше, то такий строк закінчується на час такого закінчення 

роботи. 

У разі якщо рішення про арешт майна не приймається протягом зазначеного 

строку, майно вважається звільненим з-під режиму тимчасового затримання, а 

посадові чи службові особи, які перешкоджають такому звільненню, несуть 

відповідальність відповідно до закону. 

 При накладенні арешту на майно у випадках, рішення керівника органу 

державної податкової служби (його заступника) невідкладно вручається особі, 

зазначеній у протоколі про тимчасове затримання майна. 

Арешт на майно може бути накладено рішенням керівника органу державної 

податкової служби (його заступника), обґрунтованість якого протягом 96 годин має 

бути перевірена судом.  

При прийнятті рішення про арешт майна банку арешт не може бути накладено на 

його кореспондентський рахунок. 
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У всіх випадках, коли контролюючий орган вищого рівня або суд скасовує рішення 

про арешт майна, контролюючий орган вищого рівня проводить службове розслідування 

щодо мотивів прийняття керівником органу державної податкової служби (його 

заступником) рішення про арешт майна та приймає рішення про притягнення винних до 

відповідальності відповідно до закону. 

 

Платник податків має право на відшкодування збитків та немайнової шкоди, 

завданих органом державної податкової служби внаслідок неправомірного 

застосування арешту майна такого платника податків, за рахунок коштів державного 

бюджету, передбачених органам державної податкової служби, згідно із законом. 

Рішення про таке відшкодування приймається судом.  

 

Виконання заходів, передбачених адміністративним арештом період з 

20-ї години до 9-ї години наступного дня не допускається. 

Функції виконавця рішення про арешт майна платника податків покладаються на 

податкового керуючого або іншого працівника органу державної податкової служби, 

призначеного його керівником (заступником): 

 надсилає рішення про арешт майна і; 

 організовує опис майна платника податків. 

Під час опису майна платника податків особи, які його проводять, 

зобов’язані пред’явити посадовим особам такого платника податків або їх 

представникам відповідне рішення про накладення адміністративного 

арешту, а також документи, які засвідчують їх повноваження на 

проведення такого опису.  

Посадова особа органу державної податкової служби, яка виконує рішення 

про адміністративний арешт майна платника податків, визначає порядок його 

збереження та охорони. 

 

За результатами проведення опису майна платника податків складається протокол, 

який містить опис та перелік майна, що арештовується, із зазначенням назви, кількості, мір 

ваги та індивідуальних ознак та за умови присутності оцінювача, вартості, визначеної таким 

оцінювачем. Усе майно, що підлягає опису, пред’являється посадовим особам платника 

податків або їх представникам і понятим, а за відсутності посадових осіб або їх представників 

 понятим, для огляду. 
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Опис майна платника податків проводиться у присутності його посадових осіб 

чи їх представників, а також понятих. 

У разі відсутності посадових осіб платника податків або їх представників опис 

його майна здійснюється у присутності понятих. 

Для проведення опису майна у разі потреби залучається оцінювач. 

Представникам платника податків, майно якого підлягає адміністративному 

арешту, роз’яснюються їх права та обов’язки. 

Понятими не можуть бути працівники контролюючих органів або 

правоохоронних органів, а також інші особи, участь яких як понятих обмежується 

Законом України "Про виконавче провадження". 

 

Припинення адміністративного арешту майна 

платника податків здійснюється у зв’язку з: 

 погашенням податкового боргу 

платника податків; 

 усуненням платником податків причин 

застосування адміністративного арешту; 

 ліквідацією платника податків, у тому 

числі внаслідок проведення процедури 

банкрутства; 

 пред'явленням платником податків 

свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта 

господарювання, дозволів (ліцензій) на 

провадження діяльності, торгових патентів, 

сертифікатів відповідності реєстраторів 

розрахункових операцій; 

 фактичним проведенням платником 

податків інвентаризації основних фондів, 

товарно-матеріальних цінностей, коштів, у 

тому числі зняття залишків товарно-

матеріальних цінностей, готівки 

 відсутністю протягом 96 годин 

рішення суду про визнання арешту 

обґрунтованим;  

 наданням відповідному органу 

державної податкової служби 

третьою особою належних доказів 

про належність арештованого майна 

до об’єктів права власності цієї 

третьої особи; 

 скасуванням судом або органом 

державної податкової служби 

рішення керівника органу державної 

податкової служби (його заступника) 

про арешт; 

 прийняттям судом рішення про 

припинення адміністративного 

арешту 

Рішення  щодо звільнення з-під арешту 

майна приймається органом Міндоходів 
 

Рішення  щодо звільнення з-під 

арешту майна приймається судовими 

органами 

У разі якщо рішення про звільнення майна з-під арешту прийнято щодо арешту, 

який було визнано судом обґрунтованим, контролюючий орган повідомляє про своє 

рішення відповідний суд не пізніше наступного робочого дня. 
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ПРОДАЖ МАЙНА ІЗ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ 

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 

календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. 

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника 

податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної 

податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини 

Контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми 

податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі 

Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок 

погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків.  

Рішення суду щодо надання вказаного дозволу є підставою для прийняття органом державної 

податкової служби рішення про погашення усієї суми податкового боргу. Рішення органу 

державної податкової служби підписується його керівником та скріплюється гербовою 

печаткою органу державної податкової служби. 

Вилучені готівкові кошти вносяться посадовою особою органу державної податкової служби 

до банку в день їх стягнення для перерахування до відповідного бюджету чи державного 

цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника податків ( при 

неможливості – не пізніше наступного дня).  

У разі якщо сума коштів, отримана у результаті продажу майна платника податків, перевищує 

суму його грошового зобов’язання та податкового боргу, різниця перераховується на рахунки 

такого платника податків або його правонаступників. 

Продаж майна платника податків здійснюється на публічних торгах та/або через торгівельні 

організації. 
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ПОРЯДОК ПРОДАЖУ МАЙНА НА ПУБЛІЧНИХ ТОРГАХ 

Майно , яке може бути згруповано та стандартизовано, підлягає продажу за кошти виключно 

на біржових торгах. Цінні  папери  на фондових біржах. Інше  майно, об’єкти рухомого чи 

нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств підлягають продажу за 

кошти виключно на цільових аукціонах 

 

 

Державний орган приватизації зобов’язаний організувати продаж цілісного майнового 

комплексу протягом 60 календарних днів з дня надходження подання органу державної 

податкової служби. 

 

У разі якщо продажу підлягає цілісний майновий комплекс підприємства, майно якого 

перебуває у державній або комунальній власності, чи якщо згідно із законодавством з питань 

приватизації для відчуження майна підприємства необхідна попередня згода органу 

приватизації або іншого державного органу, уповноваженого здійснювати управління 

корпоративними правами, продаж майна такого підприємства організовується державним 

органом приватизації за поданням відповідного органу державної податкової служби із 

дотриманням  законодавства з питань приватизації. При цьому інші способи приватизації, 

крім грошової, не дозволяються. 

 

  З метою реалізації майна, яке перебуває у податковій заставі, проводиться експертна оцінка 

вартості такого майна для визначення початкової ціни його продажу.  

Під час продажу майна на товарних біржах контролюючий орган укладає відповідний договір 

з брокером (брокерською конторою), яка вчиняє дії з продажу такого майна за дорученням 

органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції 

Платник податків має право самостійно здійснити оцінку шляхом укладення договору з 

оцінювачем. Якщо платник податків самостійно не здійснює оцінку протягом двох місяців з 

дня прийняття рішення про реалізацію майна, контролюючий орган самостійно укладає 

договір про проведення оцінки майна. 

 

Інформація про склад майна платників податків, призначеного для продажу, оприлюднюється 

відповідною біржею. Компенсація витрат, пов’язаних з такими публікаціями, здійснюється за 

рахунок коштів, отриманих від реалізації майна платника податків. 

Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу його 

майна повністю погашає суму податкового боргу, контролюючий орган скасовує рішення про 

проведення його продажу та вживає заходів щодо зупинення торгів. 

Контролюючий орган звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податку, що 

має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право 

вимоги якої переведено на контролюючі органи, у рахунок погашення податкового боргу 

такого платника податків. 
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 . виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу такого платника 

податків. Рішення про фінансування таких витрат розглядається на найближчій сесії 

відповідної ради; 

 затвердження плану досудової санації такого платника податків, який передбачає 

погашення його податкового боргу; 

 ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії; 

 прийняття сесією відповідної ради рішення щодо порушення справи про банкрутство 

платника податків. 
 

Погашення податкового боргу  комунальних підприємств 

 

У разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу 

майна комунального підприємства, не покриває суму його податкового боргу і витрат, 

пов’язаних з організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності у такого 

боржника власного майна, контролюючий орган зобов’язаний звернутися до органу 

місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади, до сфери управління якого 

належить майно такого платника податків, з поданням щодо прийняття рішення про: 

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи 

податкового боргу платника податків, є: 

 стосовно платника податків, який ліквідується,  ліквідаційна комісія або інший 

орган, що проводить ліквідацію згідно із законодавством України; 

 щодо філій, відділень, інших відокремлених підрозділів платника податків, що 

ліквідуються,  такий платник податків; 

 стосовно фізичної особи  підприємця  така фізична особа; 

 стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою 

або оголошена померлою чи визнана недієздатною,  особи, які вступають у 

права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження майном такої 

особи; 

 щодо кооперативів, кредитних спілок, товариств співвласників житла або інших 

колективних господарств  їх члени (пайовики) солідарно; 

 щодо інвестиційних фондів  інвестиційна компанія, яка здійснює управління 

таким інвестиційним фондом. 
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 надання відповідної компенсації з бюджету за рахунок коштів, призначених для 

утримання такого органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий 

платник податків; 

 досудову санацію такого платника податків за рахунок коштів державного бюджету; 

 ліквідацію такого платника податків та призначення ліквідаційної комісії; 

 виключення платника податків із переліку об’єктів державної власності, які не 

підлягають приватизації відповідно до закону, з метою порушення справи про 

банкрутство, у порядку, встановленому законодавством України. 

 

Погашення податкового боргу державних підприємств, які не 

підлягають приватизації, та казенних підприємств 

У разі якщо сума коштів, отримана від продажу внесеного в податкову заставу майна 

державного підприємства, яке не підлягає приватизації, у тому числі казенного підприємства, 

не покриває суму податкового боргу такого платника податків і витрат, пов’язаних з 

організацією та проведенням публічних торгів, або у разі відсутності майна, що відповідно до 

законодавства України може бути внесено в податкову заставу та відчужено, контролюючий 

орган зобов’язаний звернутися до органу виконавчої влади, до сфери управління якого 

належить такий платник податків, з поданням щодо прийняття рішення про: 

 

Відповідь щодо прийняття одного із зазначених рішень надсилається органу державної 

податкової служби протягом 30 календарних днів з дня направлення звернення 

Виникнення у державного або комунального підприємства податкового боргу є підставою для 

розірвання трудового договору (контракту) з керівником такого підприємства 

У разі неотримання зазначеної відповіді у визначений цим пунктом строк або отримання 

відповіді про відмову у задоволенні його вимог контролюючий орган зобов’язаний звернутися 

до суду із позовною заявою про звернення стягнення податкового боргу на кошти державного 

органу, в управлінні якого перебуває таке державне (комунальне) підприємство або його майно 

Будь-які договори про передачу акцій (інших корпоративних прав), що перебувають у 

державній або комунальній власності, в управління третім особам повинні містити зобов’язання 

таких третіх осіб щодо недопущення виникнення податкового боргу після такої передачі, а 

також умову щодо припинення дії договору в разі виникнення податкового боргу, право 

відповідно держави або територіальної громади на одностороннє (позасудове) розірвання таких 

договорів у разі виникнення такого податкового боргу.  
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ПОРЯДОК  

погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника 

податків, не пов’язаної з банкрутством 

У разі якщо власник або уповноважений ним орган приймає рішення про ліквідацію 

платника податків, не пов’язану з банкрутством, майно зазначеного платника податків 

використовується у черговості, визначеній відповідно до законів України 

Якщо  внаслідок ліквідації платника податків або скасування державної реєстрації 

фізичної особи  підприємця частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу 

залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна, така частина погашається за 

рахунок майна засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну 

або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законом, у 

межах повної або додаткової відповідальності, а в разі ліквідації філії, відділення чи 

іншого відокремленого підрозділу юридичної особи  за рахунок юридичної особи 

незалежно від того, чи є вона платником податку, стосовно якого виникло грошове 

зобов’язання або виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого 

підрозділу 

Грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після 

ліквідації платника податків, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Те саме стосується фізичної особи  

платника податків, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена 

померлою чи визнана недієздатною, крім випадків, коли з’являються інші особи, що 

вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав. 

Якщо  платник податків, що ліквідується, має суми надміру сплачених грошових 

зобов’язань або суми невідшкодованих податків з відповідного бюджету, такі суми 

підлягають заліку в рахунок його грошових зобов’язань або податкового боргу перед 

таким бюджетом 

Якщо  суми надміру сплачених грошових зобов’язань або суми невідшкодованих 

податків з відповідного бюджету перевищують суми грошових зобов’язань або 

податкового боргу перед таким бюджетом, суми перевищення використовуються для 

погашення грошових зобов’язань або податкового боргу перед іншими бюджетами, а за 

відсутності таких зобов’язань (боргу) перераховуються у розпорядження такого платника 

податків. 

1 

2 

3 

4 

5 

Реорганізація платника податків не змінює строків погашення грошових 

зобов’язань або податкового боргу платниками податків, утвореними у результаті 

такої реорганізації 
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ПОРЯДОК  

погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації 

платника податків 

Якщо  реорганізація здійснюється шляхом зміни найменування, організаційно-

правового статусу або місця реєстрації платника податків, після реорганізації він 

набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового 

боргу, які виникли до його реорганізації 

Якщо  реорганізація здійснюється шляхом об’єднання двох або більше платників 

податків в одного платника податків з ліквідацією платників податків, що об’єдналися, 

об’єднаний платник податків набуває усіх прав і обов’язків щодо погашення грошових 

зобов’язань чи податкового боргу всіх платників податків, що об’єдналися 

 

Зобов’язання  чи борг розподіляються між новоутвореними платниками податків 

пропорційно часткам балансової вартості майна, отриманого ними у процесі 

реорганізації згідно з розподільним балансом 

Якщо  одна чи більше новоутворених осіб не є платниками податків, щодо яких 

виникли грошові зобов’язання або борг платника податків, який був реорганізований, 

зазначені грошові зобов’язання чи податковий борг повністю розподіляються між 

особами, що є платниками таких податків, пропорційно часткам отриманого ними 

майна, без урахування майна, наданого особам, що не є платниками таких податків 

Реорганізація платника податків шляхом виділення з його складу іншого 

платника податків або внесення частини майна платника податків до статутного фонду 

іншого платника податків без ліквідації платника податків, який реорганізується, не 

тягне за собою розподілу грошових зобов’язань чи податкового боргу між таким 

платником податків та особами, утвореними у процесі його реорганізації, чи 

встановлення їх солідарної відповідальності за порушення податкового законодавства 

1 

2 

4 
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3 
Якщо  реорганізація здійснюється шляхом поділу платника податків на дві або 

більше особи з ліквідацією такого платника податків, що розподіляється, усі платники 

податків, які виникнуть після такої реорганізації, набувають усіх прав і обов’язків 

щодо погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, які виникли до такої 

реорганізації 

Рішення про застосування солідарної або розподільної відповідальності за 

порушення податкового законодавства може бути прийняте органом державної 

податкової служби у разі, коли майно платника податків, що реорганізується, 

перебуває у податковій заставі на момент прийняття рішення про таку реорганізацію 

7 

А 
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А 

Платник податків, майно якого передане в податкову заставу, або той, що скористався 

правом реструктуризації податкового боргу, зобов’язаний завчасно повідомити 

контролюючий орган про прийняття рішення щодо проведення будь-яких видів 

реорганізації та подати органу державної податкової служби план такої реорганізації 

8 

Коли  контролюючий орган встановлює, що план реорганізації призводить або може 

у майбутньому призвести до неналежного погашення грошових зобов’язань чи податкового 

боргу, він має право прийняти рішення про: 

o розподіл суми грошових зобов’язань або податкового боргу між платниками 

податків, що виникають у результаті реорганізації, з урахуванням очікуваної прибутковості 

(ліквідності) кожного такого платника податків без застосування принципу пропорційного 

розподілу; 

o погашення грошових зобов’язань або податкового боргу, забезпечених податковою 

заставою, до проведення такої реорганізації; 

o встановлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов’язань платника 

податків, який реорганізується, щодо всіх осіб, утворених у процесі реорганізації, що тягне 

за собою застосування режиму податкової застави щодо всього майна таких осіб; 

o поширення права податкової застави на майно платника податків, який створюється 

шляхом об’єднання інших платників податків, якщо один або більше з них мали грошові 

зобов’язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою 

9 

Рішення  органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в порядку та 

у строки: 10днів для  адміністративного оскарження і 30 днів для судового оскарження 

грошового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом 
10

0 

У разі якщо платник податків, що реорганізується, має суми надміру сплачених 

грошових зобов’язань, такі суми підлягають заліку в рахунок його непогашених грошових 

зобов’язань або податкового боргу за іншими податками. Зазначена сума розподіляється 

між бюджетами та державними цільовими фондами пропорційно загальним сумам 

грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків 

У разі якщо сума надміру сплачених грошових зобов’язань або невідшкодованих 

податків та зборів платника податків перевищує суму грошових зобов’язань або 

податкового боргу з інших податків, сума перевищення перераховується в розпорядження 

правонаступників такого платника податків пропорційно його частці в майні, що 

розподіляється, згідно з розподільним балансом або передаточним актом 

11

0 

12

0 

Якщо майна  недієздатної або безвісно відсутньої особи недостатньо для 

забезпечення виконання грошових зобов’язань такої фізичної особи, а також для 

сплати нарахованих штрафних (фінансових) санкцій, то суми податкового боргу 

списуються у порядку, встановленому центральним органом державної податкової 

служби 
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o подати за наявності підстав органу державної податкової служби заяву для реєстрації 

таких фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб  платників податків та іншу 

інформацію, необхідну для ведення зазначеного Державного реєстру; 

o своєчасно подавати належним чином заповнені декларації про доходи та майно; 

o вести облік доходів і витрат; 

o виконувати інші обов’язки 

Батьки (усиновителі) та опікуни (піклувальники) неповнолітніх, опікуни 

недієздатних, особи, на яких покладено здійснення опіки над майном безвісно 

відсутніх (законні представники платників податків  фізичних осіб), повинні від 

імені відповідних фізичних осіб 

Грошові зобов’язання фізичної особи у разі її смерті або оголошення судом 

померлою виконуються її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім 

держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці 

у спадщині на дату її відкриття 

Після закінчення строку прийняття спадщини грошові зобов’язання та/або податковий 

борг спадкодавця стають грошовими зобов’язаннями та/або податковим боргом 

спадкоємців. 

Протягом строку прийняття спадщини на грошові зобов’язання та/або податковий борг 

спадкодавців пеня не нараховується. 

У разі переходу спадщини до держави грошові зобов’язання померлої фізичної особи 

припиняються. 

Грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), 

опікунами  

Розстроченням, відстроченням грошових зобов’язань або податкового боргу є 

перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або 

податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені 

Якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, то для розрахунку 

процентів береться сума за вирахуванням суми пені 

Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числі окремо 

 суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з 

місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого 

розстрочення 
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Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про 

розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Платник 

податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, 

відстрочення грошових зобов’язань, вважається таким, що узгодив суму такого 

грошового зобов’язання 

Підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, що свідчать про наявність 

загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також 

економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань 

та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету 

внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики 

управління виробництвом чи збутом такого платника податків 

Підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника 

податків є надання ним доказів,  що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що 

призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника 

податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення 

грошових зобов’язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до 

відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого 

відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків 

Відстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу погашаються рівними 

частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом 

чи відповідним органом місцевого самоврядування, який  затверджує рішення про 

розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, але не 

пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов’язання 

або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі 

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу у 

межах одного бюджетного року приймається у такому порядку: 

стосовно загальнодержавних податків та зборів  керівником контролюючого органу (його 

заступником); 

стосовно місцевих податків і зборів  керівником органу державної податкової служби 

(його заступником) та затверджується фінансовим органом місцевого органу виконавчої 

влади, до бюджету якого зараховуються такі місцеві податки чи збори 

Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу 

стосовно загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного 

бюджетного року, приймається керівником (заступником керівника) центрального 

контролюючого органу за узгодженням з Міністерством фінансів України 
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Розстрочення або відстрочення надаються окремо за кожним податком та збором. 

Строки сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки можуть бути перенесені 

шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення 

(відстрочення) 

Розстрочення, відстрочення податкового боргу не звільняють майно платника 

податків з податкової застави 

з ініціативи платника податків  при достроковому погашенні розстроченої суми 

грошового зобов’язання та податкового боргу або відстроченої суми грошового 

зобов’язання або податкового боргу, щодо яких була досягнута домовленість про 

розстрочення, відстрочення; 

 з ініціативи контролюючого органу в разі, якщо: 

o з’ясовано, що інформація, подана платником податків при укладенні зазначених 

договорів, виявилася недостовірною, перекрученою  або неповною; 

o платник податків визнається таким, що має податковий борг із грошових зобов’язань, 

які виникли після укладення зазначених договорів; 

o платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов’язання 

чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу 

Договори про розстрочення (відстрочення) можуть бути достроково розірвані: 

СТРОКИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 

Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право 

самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених 

цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного 

строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових 

зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була 

надана пізніше,  за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку 

контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається 

вільним від такого грошового зобов’язання, а спір стосовно такої декларації та/або 

податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку 

Заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх 

відшкодування у випадках, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем 

здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування 
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Списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та 

штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг 

 податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, 

вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута; 

 податковий борг фізичної особи, яка: визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно 

відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто 

стягнення згідно із законом; померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто 

стягнення згідно із законом; понад 720 днів перебуває у розшуку; 

 податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності; 

 податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили 

(форс-мажорних обставин); 

 податковий борг платника податків, державна реєстрація якого припинена на підставі 

рішення суду та внесено запис про виключення з Державного реєстру 

У разі якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена 

померлою, з’являється або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, 

списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з 

дотриманням строків позовної давності починаючи з дня відновлення такого податкового боргу 

Контролюючі органи щокварталу здійснюють списання безнадійного податкового боргу. 

Органи стягнення відкликають розрахункові документи, якими передбачено стягнення списаних 

пені, штрафних санкцій та безнадійного податкового боргу 
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ТЕМА 5.  ВИДИ ПЕРЕВІРОК ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ 
Лекція 1. 

Навчальна мета: дати характеристику основним видам перевірок та 
особливостей їх проведення. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 10 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. 10 хв. 
7. 10 хв. 
8. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН 

1.  Види перевірок 
2. Порядок проведення камеральної перевірки 
3. Порядок проведення документальних планових перевірок 
4. Порядок проведення документальних позапланових перевірок 
5. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки 
6. Порядок проведення фактичної перевірки 
7. Документальна невиїзна позапланова електронна перевірка  
 
1.  Види перевірок 
Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або 

позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. 
Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого 

органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) 
платника податків. Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном 
отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку 
заявлених у ній даних 

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, 
достовірність, повнота нарахування та сплати усіх  податків та зборів, а також дотримання 
валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 
контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового 
договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка 
проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та 
іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено 
законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому 
обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також 
отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та 
податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. 

Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка 
перевірок. 

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи 
контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим 
Кодексом. 

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за 
місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, 
стосовно якого проводиться така перевірка. 

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в 
приміщенні контролюючого органу. 
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Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного 
провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших 
об’єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим 
органом щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових 
операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі 
свідоцтв  про державну реєстрацію, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання 
роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових 
відносин з працівниками (найманими особами). 

 
2. Порядок проведення камеральної перевірки 
Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без 

будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.  
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.  
Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення 

камеральної перевірки не обов’язкова. 
 
3. Порядок проведення документальних планових перевірок 
Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку 

проведення планових документальних перевірок. 
До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються 

платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого 
законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. 

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків 
визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який 
поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем 
ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім 
 не частіше ніж раз на два календарних роки, високим  не частіше одного разу на 
календарний рік. 

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за 
ступенями встановлюються центральним контролюючим органом. 

Платники податків  юридичні особи, що відповідають критеріям: 
1) у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим 

підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний 
місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником 
податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої 
встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв: 

а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; 
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх 

попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний 
обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких 
середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; 

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством 
порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік 
обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона 
гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб. 

2) у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше 
п’яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також 
самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п’яти відсотків від 
задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не 
частіше, ніж раз на три календарних роки.  

Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами 
зобов’язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності 
сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов’язань за бюджетними позиками і 
кредитами, що гарантовані бюджетними коштами. 

Про проведення документальної планової перевірки керівником контролюючого органу 
приймається рішення, яке оформлюється наказом. 

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається 
лише у  випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення 
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зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової 
перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої 
перевірки. 

У разі планування різними контролюючими органами у звітному періоді проведення 
перевірки одного й того самого платника податків така перевірка проводиться зазначеними 
органами одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами 
виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням та сплатою 
податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України. 

 
4. Порядок проведення документальних позапланових перевірок 
Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з 

таких обставин: 
 за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової 

інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків 
податкового, валютного та іншого законодавства, якщо платник податків не надасть 
пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит 
контролюючого органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 

 платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію 
або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом; 

 платником податків подано контролюючого органу уточнюючий розрахунок з 
відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом; 

 виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих 
платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні 
підтвердження на  письмовий запит контролюючого органу протягом десяти робочих днів з 
дня отримання запиту; 

 платником податків подано в установленому порядку контролюючого органу 
заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове 
повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів 
відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового 
повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) 
посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх 
розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з 
питань, що стали предметом оскарження; 

 розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), 
припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи  підприємця, 
порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву 
про зняття з обліку платника податків; 

 платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок 
на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V Податкового 
кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 
100 тис. гривень. 

Документальна позапланова виїзна перевірка з підстав, визначених у цьому 
підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до 
відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з 
податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень; 

 щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків 
податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної 
у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на 
письмовий запит контролюючого органу протягом десяти робочих днів з дня його 
отримання; 

 отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову 
органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних 
справах, що перебувають у їх провадженні; 

 контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю 
посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів 
обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, 
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проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта 
перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що 
повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо 
дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи. 

Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку 
приймається контролюючим органом вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно 
посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну 
перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або 
порушено кримінальну справу; 

 у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування 
виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) 
заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що 
підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків 
трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою 
господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з 
питань, що стали підставою для проведення такої перевірки. 

Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових 
та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться  органами 
Міндоходів, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ 
або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків 
(посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.  

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого 
органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. 

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків 
надається лише у  випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено 
під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.  

 
5. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки 
Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником 

контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення 
документальної планової\ та позапланової перевірки. 

 Документальна невиїзна перевірка здійснюється щодо своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання валютного та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, 
дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення 
трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі 
податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів 
податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних 
документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані з 
нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в 
установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової 
інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. 

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами 
контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, 
оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із 
повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під 
розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та 
письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.  

Присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних 
перевірок не обов’язкова. 

 
6. Порядок проведення фактичної перевірки 
Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи) на 

підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого 
вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до 
початку проведення такої перевірки, та за наявності хоча б однієї з таких обставин: 
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 у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які 
свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та 
обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення 
касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших 
документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає 
необхідність перевірки таких фактів; 

 у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних 
органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення 
платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, 
зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових 
операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших 
документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та 
обігу підакцизних товарів; 

 письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про 
порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, 
касових операцій, патентування або ліцензування; 

 неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової 
звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та 
книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;  

 отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення 
вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками 
податків; 

 у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про 
використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати 
роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також 
здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації. 

Фактична перевірка може бути проведена для контролю щодо припинення порушення 
законодавства з питаньодноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами 
попередньої перевірки. 

Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення 
розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами контролюючих 
органів може бути проведена контрольна розрахункова операція. 

 Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем 
законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 
працівниками (найманими особами), в тому числі тим, яким установлено випробування, 
перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з’ясовуються питання 
щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, 
відомості про оплату праці працівника. Для з’ясування факту належного оформлення 
трудових відносин  з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть 
використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її 
ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо). 

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами 
контролюючого органу у присутності посадових осіб суб’єкта господарювання або його 
представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції. 

Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, 
може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу 
складається довідка, яка підписується посадовими особами контролюючого органу та 
посадовими особами суб’єкта господарювання або його представника та/або особами, що 
фактично здійснюють господарські операції. 

 
7. Документальна невиїзна позапланова електронна перевірка  
Документальна невиїзна позапланова електронна перевірка –це перевірка, що 

проводиться на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання з незначним ступенем 
ризику, до податкової служби за місцем обліку. При цьому відповідно до пункту 77.2 статті 
77 Податкового кодексу України ризик, перелік ризиків та їх поділ за ступенями 
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову 
політику. 



 101 

Критерії розподілу ступеню ризику на даний час можна знайти лише в положеннях 
Методичних рекомендацій щодо складання плану – графіка проведення планових перевірок 
суб’єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України № 190 від 01.04.2011 року. 
Зокрема, до таких критеріїв віднесено наступне:¶ 

Для юридичних осіб (п.3.2.3 Методичних рекомендацій) 
Для фізичних осіб 

(п.3.4.1.3 Методичних 
рекомендацій) 

1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 відсотків 
суми витрат,що враховуються при визначені об’єкта оподаткування;  
2) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану вартість; 
3) адреса суб'єкта господарювання належить до адрес, які при державній 
реєстрації зазначаються як місцезнаходження багатьма юридичними особами; 
4) збільшення суми податкового кредиту (ряд. 17 декларації з податку на додану 
вартість) звітною податкового періоду порівняно з сумою податкового кредиту 
попереднього звітного податкового періоду на 10 млн. грн. або більше ніж у 2 
рази та задекларована сума усього податкового кредиту складає 1 млн. грн. і 
більше;  
5) збільшення суми податкового кредиту (ряд. 17 декларації з податку на додану 
вартість) першого звітного податкового періоду більше або на рівні 50 відсотків 
суми статутного фонду для новоутвореного платника податку на додану 
вартість;  
6) повторна реєстрація суб'єкта господарювання платником податку на додану 
вартість у разі анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість за 
ініціативою податкового органу; для суб'єктів господарювання, які здійснюють 
розрахунки у сфері готівкового обігу, такі критерії: 
7) перевищення (за даними суб'єкта господарювання) суми витрат за звітний 
період суми продажу на 10 відсотків; 
8) значне відхилення сум виторгів господарського об'єкта порівняно з іншими 
господарськими об'єктами суб'єктів господарювання, які працюють на одній 
території, займаються однаковим видом діяльності і мають однакові умови 
отримання доходу; 
9) негативна динаміка виторгів, тенденція до спаду, значне зменшення суми 
продажу порівняно з попередніми періодами; 
10) перевищення суб'єктами господарювання граничного розміру річного обсягу 
розрахункових операцій з продажу товарів, встановлених постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 серпня 2000 року N 1336 "Про забезпечення реалізації 
статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";  
11) подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій з 
відсутністю виторгів протягом останніх трьох звітних періоди; 
12) проведення протягом місяця більше трьох ремонтів одного реєстратора 
розрахункових операцій, не пов'язаних з плановим технічним обслуговуванням. 

1) несвоєчасне 
нарахування та сплата 
податку на додану вартість;  
2) втратили право на 
податкові пільги;  
3) подають податкові 
декларації з податку на 
додану вартість за звітний 
податковим період, складені 
з урахуванням податкових 
накладних, виписаних в 
іншому, ніж звітний, 
податковому періоді.  
Особливу увагу необхідно 
приділити тим суб'єктам, 
які мають найбільшу 
кількість вказаних ризиків 
та можливість приховувати 
доходи. 

 
Також в Методичних рекомендаціях наведено періодичність проведення 

документальних планових перевірок відповідно до поділу платників на три ступені ризику: 
високий, середній та незначний. 

Платники податків які мають незначний ступінь ризику включаються до плану-графіка 
не частіше, ніж раз на три календарних роки.  

Для проведення електронної перевірки платник податків повинен подати до 
податкового органу заяву та додаткову інформацію. Загальний формат та порядок подання 
такої інформації, а також форму вищезгаданої заяви встановлює Міністерство фінансів 
України. На сьогодні наявний лише проект наказу Міністерства фінансів України «Про 
затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної 
невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення органом державної 
податкової служби про проведення такої перевірки». 

Відповідно до проекту заява подається керівником або представником платника 
податків (з наданням документального підтвердження повноважень такого представника) до 
контролюючого органу за основним місцем реєстрації не пізніше як за 10 календарних 
днів до початку проведення електронної перевірки.  

Платником податків у заяві крім загальних облікових даних в обов’язковому порядку 
зазначається інформація про: 

- податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці; 
- систему оподаткування, що застосовується платником податків; 
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- перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки 
(єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість); 

- ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики; 

- ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують 
правомірність ведення бухгалтерського обліку; 

- надання платником податків разом із Заявою до органу державної податкової служби 
в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних 
осіб документів, які відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з обчисленням та 
сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної фінансової політики; 

- спосіб надання документів до електронної перевірки (за допомогою каналу, яким 
передається електронна звітність, або електронного носія інформації).Заява та документи, 
передбачені підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України, 
надаються до органу державної податкової служби: 

- листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного; 
- безпосередньо до контролюючого органу; 
- в електронному вигляді за умови дотримання вимог законів України "Про електронні 

документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та 
Порядку. Документ вважається поданим лише після отримання з органів державної 
податкової служби України підписаного підтвердження. 

Електронна перевірка може бути проведена стосовно платника податків з незначним 
ступенем ризику, встановленим відповідно до пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу 
України, за визначені платником податків податкові періоди, за якими не проводились 
документальні перевірки, та у разі надання до органу державної податкової служби 
відповідних декларацій (розрахунків). Такийподатковий період не може становити менше 
одного календарного року. 

Для проведення електронної перевірки платник податків разом із заявою забезпечує 
подання до органу державної податкової служби в електронній формі документів, які 
відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з обчисленням та сплатою податків і 
зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та 
зберігаються на машинних носіях інформації) з дотриманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису підзвітних осіб та у форматі, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. 

За необхідності орган державної податкової служби, який проводить електронну 
перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від платника податків 
або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі 
копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та 
скріплені печаткою (за наявності). 

Рішення про проведення/не проведення електронної перевірки приймається керівником 
органу державної податкової служби, до якого платником податків подану Заяву, 
протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви. 

Рішення про не проведення перевірки може бути прийнято органом державної 
податкової служби, якщо за результатами аналізу інформації встановлено такі обставини: 

- заяву подано з порушенням встановленої форми, в тому числі не заповнено 
(неправильно заповнено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою суб’єкта 
господарювання (у разі наявності); 

- платник належить до середнього або високого ступеня ризику; 
-  облікові дані платника, що знаходяться в органах державної податкової служби, не 

відповідають даним, зазначеним у заяві; 
- період, який підлягає перевірці згідно з заявою, не відповідає базовому податковому 

(звітному) періоду або становить менше одного календарного року; 
- період, який підлягає перевірці згідно з заявою, вже охоплено документальною 

плановою або позаплановою перевіркою; 
- бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
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господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики; 

-  ненадання платником податків разом із заявою до органу державної податкової 
служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису 
підзвітних осіб документів, які відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з 
обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики; 

- інші аргументовані підстави, що не дають змоги провести електронну перевірку. 
Рішення про проведення/не проведення електронної перевірки надсилається платнику 

податків не пізніше наступного робочого дня від дати прийняття такого рішення. 
Відповідно до п.86.11 статті 86 Податкового кодексу України за результатами 

електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується 
посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та 
реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня 
закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які 
мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,- протягом п'яти робочих днів). 

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику 
податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти 
робочих днів з дня вручення. 

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками 
перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами 
електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати 
свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним 
примірником довідки. 

Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти 
робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, 
визначеному статтею 58 податкового кодексу України для надсилання (вручення) 
податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про 
проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або 
представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих 
запереченнях. 

Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України у разі якщо у майбутніх 
податкових періодах платник податків за результатами електронної перевірки виявляє 
помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний 
надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. 

При цьому пунктом 50.3 цієї статті встановлено, що у разі якщо платник податків не 
подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про 
проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, 
відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки 
платника податків за відповідний період. 

Подання уточнюючого розрахунку здійснюється у загальному порядку, шляхом 
подання його як самостійного документу (зі сплатою штрафу 3% від суми недоплати та 
пені), або шляхом включення суми помилки до декларації звітного періоду (зі сплатою 
штрафу 5% від суми недоплати та пені). 

Згідно з пунктом 16 підрозділу 10 розділу XХ ―Перехідні положення‖ Податкового 
кодексу України електронні перевіркизапроваджуватимуть поетапно. Їх проводитимуть 
стосовно платників податків: 

- які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності -з 1 січня 2014 
р.; 

-  суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 1 січня 2015 р.; 
-  інших платників податків — з 1 січня 2016 р. 
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ТЕМА 5.  ВИДИ ПЕРЕВІРОК ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ 
Лекція 2. 

Навчальна мета: дати характеристику основним аспектам  методики 
організації, проведення та оформлення результатів податкових перевірок. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 15 хв. 
3. 15 хв. 
4. 15 хв. 
5. 15 хв. 
6. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН 

1. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення 
документальних виїзних та фактичних перевірок. 

2. Строки проведення виїзних перевірок 
3. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок 
4. Надання платниками податків документів 
5. Оформлення результатів перевірок 

 
1. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення 

документальних виїзних та фактичних перевірок 
Посадові особи контролюючого органу вправі приступити до проведення 

документальної виїзної перевірки і фактичної перевірки за наявності підстав для її 
проведення, та за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в 
якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу 
про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об’єкта), 
перевірка якого проводиться (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  платника 
податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку 
та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка 
проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за  наявності 
підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою 
контролюючого органу. 

 Непред’явлення платнику податків (його посадовим (службовим) особам або особам, 
які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або 
пред’явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, установлених цим пунктом, є 
підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до 
проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. 

При пред’явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) 
особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять 
розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого 
прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. 

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника 
податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) 
розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами 
контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку 
акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку 
проведення такої перевірки. 

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника 
податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у 
допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки 
складається акт, який засвідчує факт відмови.  

Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи – платники 
податків під час перевірки, що проводиться  органами Міндоходів, зобов’язані виконувати 
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вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів про 
оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати 
заперечення на цей акт (довідку). 

 
2. Строки проведення виїзних перевірок 
 Тривалість документальних планових перевірок не повинна перевищувати 30 

робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва  10 
робочих днів, інших платників податків  20 робочих днів. 

Продовження строків проведення документальних планових перевірок можливе за 
рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих 
платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва  не більш як на 5 робочих днів, 
інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів. 

Тривалість документальних позапланових перевірок  не повинна перевищувати 15 
робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва  5 
робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів. 

За наявності достатніх підстав, які свідчать, що розрахунок суми бюджетного 
відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий 
орган має право провести документальну позапланову виїзну перевірку платника для 
визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування протягом 30 
календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки. 
Загальний термін проведення перевірок з урахуванням установлених цим пунктом строків 
зупинення не може перевищувати 60 календарних днів. 

Продовження строків проведення документальних позапланових перевірок можливе 
за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих 
платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва  не більш як на 2 робочих дні, 
інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів. 

Тривалість фактичної перевіркине повинна перевищувати 10 діб. Продовження 
строку таких перевірок здійснюється за рішенням керівника контролюючого органу не більш 
як на 5 діб. 

Підставами для подовження строку фактичної перевіркиє: 
1. заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, 

які стосуються питань перевірки); 
2. змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта 

господарювання та/або його господарських об’єктів. 
Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого 

платника податків може бути зупинено за рішенням керівника податкового органу, що 
оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику 
податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її 
проведення на невикористаний строк. 

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг 
строку проведення перевірки в разі вручення платнику податків або його уповноваженому 
представнику під розписку копії наказу про зупинення документальної виїзної планової, 
позапланової перевірки. 

При цьому перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 
робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від 
іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду 
судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків 
втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення 
таких процедур. 

Загальний термін проведення перевірок з урахуванням установлених цим пунктом 
строків зупинення не може перевищувати 60 календарних днів. 

  
3. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок 
Для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок підставами 

для висновків є: 
1. документи, визначені цим Кодексом; 
2. податкова інформація; 
3. експертні висновки; 
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4. судові рішення; 
5. інші матеріали, отримані в порядку та у спосіб, передбачені цим Кодексом або 

іншими законами, контроль за дотриманням яких покладений на контролюючі органи. 
Експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для 

здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, 
техніки, економіки та в інших галузях. Залучення експерта здійснюється на договірних 
засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта. 

Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (або 
його заступника) контролюючого органу, в яких зазначаються: 

 підстави для залучення експерта; 
 прізвище, ім’я та по батькові експерта; 
 реквізити платника податків, стосовно якого здійснюється податковий контроль; 
 питання, поставлені до експерта; 
 документи, предмети та інші матеріали, які подаються на розгляд експерта. 
Контролюючий орган, керівник (або заступник) якого призначив проведення 

експертизи, зобов’язаний ознайомити платника податків (його представника) з рішенням про 
проведення експертизи, а після закінчення експертизи  з висновком експерта. 

Експерт має право ознайомлюватися з поданими йому матеріалами, які стосуються 
предмета експертизи, та просити надання додаткових матеріалів. 

Експерт має право відмовитися від надання висновку, якщо поданих матеріалів 
недостатньо або такий експерт не володіє необхідними знаннями для проведення зазначеної 
експертизи. 

За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність відповідно 
до закону. 

 
4. Надання платниками податків документів 
Платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих 

органів у повному обсязі всі документи, що належать до предмета перевірки або пов'язані з 
ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки. 

При цьому великий платник податків зобов’язаний також надати в електронному 
вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у 
форматі та порядку, визначених центральним контролюючим органом) копії документів з 
обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів 
оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського 
обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою 
податків і зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної 
виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки. 

Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються 
окремо із зазначенням  посадової (службової) особи, що їх отримала. Передача таких 
документів для їх огляду, вивчення і їх повернення оформляються актом у довільній формі, 
який підписують посадова (службова) особа контролюючого органу та платник податків 
(його представник). 

При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право 
отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-
господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування 
(заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов’язкових платежів), 
порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на  
контролюючі органи. Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, 
складеного посадовими (службовими) особами контролюючого органу, вручається під 
підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або 
його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про 
отримання копії опису, то посадові (службові) особи контролюючого органу, які отримують 
копії, роблять відмітку про відмову від підпису. 

Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, 
бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінально-
процесуальним законом. 

У разі відмови платника податків або його законних представників надати копії 
документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у 
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довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по 
батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому 
запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою 
контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі 
відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта 
в ньому вчиняється відповідний запис. 

Посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку має право 
отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що 
належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника 
податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності). 

У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних 
документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших 
документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були 
вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для 
проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів або забезпечити 
доступ до перевірки таких документів. У разі якщо документи, зазначені в абзаці першому 
цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни проведення 
такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій 
документів або забезпечення доступу до них. 

 
5. Оформлення результатів перевірок 
Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, 

які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх 
законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки 
порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. 

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими 
особами, які проводили перевірку. надається платнику податків або його законному 
представнику, який зобов’язаний його підписати. Строк складення акта (довідки) про 
результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого цим 
Кодексом (з урахуванням його продовження). 

У разі незгоди платника податків з висновками акта такий платник зобов’язаний 
підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним 
примірником акта або окремо впродовж 10 днів. 

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається 
акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які 
проводили перевірку, і після реєстрації в контролюючому органі вручається або 
надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків . 

Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, складається у двох примірниках, 
підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та 
реєструється в контролюючому органі протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем 
закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які 
мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,  протягом 10 робочих днів). 

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта 
(довідки) посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що 
засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної 
планової чи позапланової документальної перевірки у день його підписання або відмови від 
підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику. 

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта 
перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку 
сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові 
зобов’язання. 

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання 
примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та 
підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за 
місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку для 
надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.  
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 Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, 
підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та 
реєструється в контролюючому органі протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем 
закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які 
мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,  протягом 10 робочих днів).  

Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки після його реєстрації вручається 
особисто платнику податків або його законним представникам. У разі відмови платника 
податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки 
посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт 
такої відмови. Відмова платника податків або його законних представників від підписання 
акта перевірки не звільняє такого платника податків від обов’язку сплатити визначені 
контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов’язання. 

Акт (довідка) про результати фактичних перевірок складається у двох примірниках, 
підписується посадовими особами контролюючих органів, які проводили перевірку, 
реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) 
про результати зазначених перевірок підписується особою, яка здійснювала розрахункові 
операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності). 

Підписання акта (довідки) таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові 
операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та 
посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, здійснюється за 
місцем проведення перевірки або у приміщенні контролюючого органу. 

У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка 
здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), посадовими особами 
контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник 
акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його 
складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше 
наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його 
законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції. 

Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала 
розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не 
звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені контролюючим органом за 
результатами перевірки грошові зобов’язання. 

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками 
перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право 
подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі 
заперечення розглядаються контролюючим органом протягом п’яти робочих днів, що 
настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з 
необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у 
зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку для надсилання 
(вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа 
та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник 
податку зазначає у запереченнях. 

У разі якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень 
до акта перевірки, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такого платника податків 
про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику 
податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не 
пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду. 

Участь керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним 
представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. 
Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки. 

Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником 
контролюючого органу (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду 
заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний 
представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення. 

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його 
заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику 
податків акта перевірки у порядку для надсилання (вручення) податкових повідомлень-
рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки 
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приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки 
 протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання 
(надсилання) письмової відповіді платнику податків. 

У разі якщо грошове зобов’язання розраховується контролюючим органом за 
результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону 
або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за 
результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили 
відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками контролюючого 
органу передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких 
матеріалів перевірки та висновків контролюючого органу визначається кримінально-
процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність. 

В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення 
податкових зобов’язань платника. 

 
 

ТЕМА 6 . КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ . 
Лекція 1. 

Навчальна мета: охарактеризувати діяльності контролюючих органів в частині 
контролю за застосуванням РРО, КОРО; провести аналіз типових правовопорушень 
податкового та валютного законодавства та  видів юридичної відповідальності. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 10 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. 10 хв. 
7. 10 хв. 
8. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 
 

ПЛАН. 
 
1. Типові правопорушення у сфері оподаткування. 
2. Види відповідальності платників податків. 
3. Організація та проведення перевірок достовірності нарахування сум 

бюджетного відшкодування податку на додану вартість (від’ємного значення податку 
на додану вартість) 

4. Приймання та обробка декларацій із заявленим до бюджетного відшкодування 
податком на додану вартість 

5. Організація і проведення камеральної перевірки декларації із заявленим до 
відшкодування з бюджету податком на додану вартість  

6. Організація та проведення документальної позапланової виїзної перевірки 
достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість 
(документальної позапланової виїзної (невиїзної) перевірки достовірності нарахування 
від’ємного значення податку на додану вартість) 

7. Облік результатів перевірок 
 

1. Типові правопорушення у сфері оподаткування. 
Неточності, встановлені під час аудиту, можна розподілити по наступних категоріях: 
помилки як слідство похибки або недбалості; 
- неточності через розходження в розумінні податкових законів. В цьому випадку 

платник податків уточнює позицію щодо фіскальних питань, так як податкова 
адміністрація інколи надає суперечливі роз'яснення; 

навмисне застосування невідповідностей у податковому законодавстві, правових 
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«лазівок». 
 З юридичної точки зору таке ухилення не є протиправною дією. Це так званий 

легальний спосіб ухилення від оподаткування.  
Для усунення таких випадків Міндоходів і зборів України використовує право 

законодавчої ініціативи і звертається до Уряду та Верховної Ради. 
Основними видами нелегальних (незаконних) ухилень в сфері оподаткування є 

приховування та заниження об'єктів оподаткування у вигляді: 
- спотворення звітних даних; 
- фальсифікації первинних бухгалтерських документів шляхом ведення «подвійної» 

бухгалтерії (ведення обліку, призначеного для надання податковим органам, і обліку 
дійсних операцій підприємства) або невідображення в бухгалтерському обліку операцій з 
метою зменшення об'єкта оподаткування; 

- нелегального виробництва товарів і надання послуг; 
- реалізації імпортних товарів, що не пройшли митне оформлення (контрабанди); 
- операцій з використанням «фіктивних» фірм.  
Розглянемо деякі з них. 
Схема незаконного переводу грошових коштів у готівку через фіктивні фірми.  Багато 

суб'єктів підприємницької реєструються за фіктивною адресою, тому, за даними 
Міндоходів, в розшуку за несплату податків знаходиться понад 60 тисяч таких підприємств. 

Найбільш сприяє появі і функціонуванню фіктивних фірм існуючий порядок 
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Цей порядок не містить обов'язків 
органу реєстрації ідентифікувати засновників і перевіряти достовірність поданих 
документів.  

При створенні приватного підприємства від засновника не потрібно внесення 
коштів в статутний фонд. 

Сфера застосування такої схеми діє практично у всіх галузях економіки і поєднується з 
іншими схемами ухилення від сплати податків, такими як: 

- купівля товарів за готівкові грошові кошти; 
- постачання товарів під виглядом, що комплектують; 
- фальсифікація ввізних митних документів та контрабанда. Через фіктивні структури 

здійснюються операції в сфері ЗЕД по експорту сировини, товарів. Українські 
підприємства після відправки товару за кордон припиняють своє існування, а валютна 
виручка за продану продукцію ділиться з іноземними партнерами і осідає на рахунках 
зарубіжних банків. Так, фірма «П» здійснила ряд операцій з нафтопродуктами 
перерахувавши в Женеву понад З млн. дол. США. 

Схема отримання з бюджету відшкодування податку на додану вартість. Метою 
застосування цієї схеми є використання фіктивної фірми для отримання фальсифікованих 
податкових документів про сплату їй цього податку. Основою для отримання зменшення 
податкових зобов'язань на суму податкового кредиту є правильно оформлена податкова 
накладна, а основою для отримання відшкодування ПДВ з бюджету є дані податкової 
декларації за звітний період. 

Вказані норми закону про ПДВ створили сприятливі умови для отримання 
платниками з державного бюджету значних сум відшкодування ПДВ по господарських 
операціях з фіктивними структурами, які податки до бюджету не сплачують.  

Механізм дії схеми: підприємство експортер, маючи законне право на відшкодування 
податку на додану вартість, спочатку не бажає його сплачувати. З цією метою 
підприємством використовуються розрахункові операції з фіктивною фірмою. На основі 
підробленої угоди експортер перераховує на розрахунковий рахунок фіктивної фірми 
грошові кошти ніби для придбання товару, який повинен бути експортований. Фактично 
цей товар закуповується за готівкові кошти або проводиться як неврахований, оформля-
ються бухгалтерські документи, які засвідчують сплату ПДВ фіктивній фірмі (платіжні 
доручення, рахунки фактури, накладні, податкові накладні і інше). Крім того, як правило, у 
вказаних бухгалтерських документах вказується завищена вартість товарів з метою 
збільшення сум обчисленого в ціні товару ПДВ. Але фіктивна фірма вказаний податок до 
бюджету не перелічує. А всю суму перелічує на рахунок банку-нерезидента для подальшої її 
конвертації по схемі перекладу в готівку. Підприємство експортер подає до податкових 
органів заява на відшкодування ПДВ і отримує з бюджету грошові кошти або зменшує 
заборгованість по іншому податку, що направляється до державного бюджету. Для усклад -
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нення перевірки обґрунтованості відшкодування експортер переводить кошти на рахунок 
фіктивної фірми не безпосередньо, а через 3-5 фірм посередників (буферів). 

Схема ухилення від сплати податків шляхом контрабандного ввезення товарів. Метою 
використання даної схеми є ухилення від сплати митного збору, акцизного збору і податку на 
додану вартість. 

Механізм використання схеми складається в наступному: легальне працююче 
підприємство, що має «зв'язки» з працівниками митниць, прикордонниками або місцевими 
жителями прикордонних районів закуповує за кордоном товар і контрабандою завозить на 
територію України без митного оформлення і сплати мита, імпортного ПДВ, акцизу.  

Для легалізації походження товару використовується фіктивна фірма. На 
розрахунковий рахунок перераховуються кошти (по значно завищених цінах) за товар, 
завезений контрабандним шляхом. Фірма конвертує кошти і частину їх перелічує 
іноземному постачальнику товару. А іншу частину готівкою повертає посадовим особам 
легального підприємства, яка завезла товар. Фіктивна фірма оформляє документи на 
продаж цього товару легальному підприємству. Далі відбувається звичайна реалізація 
товару по ринкових цінах України. 

Внаслідок цієї операції легальне підприємство, яке імпортувало товар: 
- ухилилося від сплати митних мита і зборів, ПДВ, акцизного збору і перенесло 

податкові зобов'язання на фіктивну фірму, які  ніколи не будуть сплачені нею до бюджету; 
- збільшило податковий кредит з ПДВ; 
мінімізувало податок на прибуток 
Одними з ознак застосування цієї схеми є: 
- реалізація імпортних товарів на внутрішньому ринку України по низьких цінах; 
- реалізація імпортних товарів, не сертифікованих в Україні; 
- реалізація імпортних товарів шляхом здійснення виносної торгівлі (через лотки); 
- відсутність відповідних акцизних марок на лікеро-горілчаної і тютюнової продукції, 

відсутність сертифіката якості на цих виробах. 
Схема ухилення від сплати акцизного збору і ПДВ за допомогою фальсифікованих 

ввізних митних документів.  
Механізм використання схеми полягає в наступному: інофірма реалізовує товар по 

світових цінах посереднику, з яким реальне українське підприємство уклало договір на 
його придбання. Посередник фальсифікує провізні документи, в яких в 2-3 рази занижує 
ціну товару. 

Українське підприємство при розмитненні товару сплачує занижені податки і збори, 
після чого проводить реалізацію по звичайних цінах. При цьому можлива також же 
додаткова фальсифікація марки товару. Наприклад, в документах бензин АИ-95 відби-
вається як А-76, ставка акцизного збору на який значно нижче. 

Внаслідок такої операції українське підприємство отримує надприбуток за рахунок 
зменшення сплати податків (насамперед, ПДВ).  

Потім цей прибуток мінімізується шляхом здійснення витрат на неіснуючі накладні 
витрати по маркетингових, транспортних і інших послугах з використанням знову таки 
фіктивних фірм. 

Ознаками застосування таких схем ухилення від оподаткування є: 
- ціна товару, вказана у вантажних митних деклараціях, значно нижче за рівень 

світових цін на цей же товар; 
- заниження прибутку за рахунок накладних витрат на виконані роботи (маркетинг, 

рекламні послуги і т. д.). 
Схеми ухилення від сплати податкового боргу шляхом переуступці права вимоги боргу, 

застосування вексельних розрахунків і використання позикових рахунків комерційних банків.  
Метою проведення операцій підприємствами — виробниками продукції по 

переуступці боргу, застосування вексельних розрахунків і використання позикових 
рахунків комерційних банків є ухилення від сплати податків, інших обов'язкових платежів 
за поточний звітний період і заборгованості по платежах за попередні періоди. Платники 
відображають в податкових деклараціях нараховані до сплати суми, але кошти до 
бюджету не перелічують, створюючи заборгованість перед бюджетом (недоплату)  

В більшості випадків вони використовують широкий спектр схем, який дозволяє, 
використовуючи недосконалість нормативно-правових актів, не сплачувати значні суми 
податків до бюджету і при цьому нагромаджувати величезні суми податкової заборгованості. 
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Ознаками застосування таких схем ухилення від сплати заборгованості по податках і 
платежах є: 

- відсутність або незначні обороти грошових коштів по основному рахунку при 
великих оборотах грошових коштів по валютних рахунках, значних об'ємах 
господарських операцій по продажу продукції; 

- широке застосування векселів; 
- застосування схеми переуступці права вимоги боргу; 
- велика кількість короткострокових кредитів. 
Вексельні розрахунки. Вказана схема базується на протиріччях податкового і 

цивільного та господарського  законодавства. При цьому підприємство-боржник по сплаті 
податків до бюджету розраховується з фірмами постачальниками сировини, палива за 
допомогою векселів. Потім укладає договір з банком про оплату векселів цього 
підприємства, які будуть пред'являтися банку (банк в цьому випадку за договором з 
підприємством виступає авалістом по векселях і гарантує оплату). Пізніше, фірма-
постачальник звертається в банк з вимогою про сплату вексельної суми. Через відсутність 
коштів у підприємства векселедавця банк-аваліст сплачує вказані у векселях суми. 

Після цього, за дорученням підприємства, отримані валютні кошти повністю 
продаються на українській міжбанківській валютній біржі. Еквівалент у національній 
валюті на розрахунковий рахунок підприємства боржника не зараховується, а 
використовується на погашення зустрічних однорідних вимог: шляхом оформлення заяви 
про залік зустрічних однорідних вимог — банку до підприємства, в рамках 
авалірування векселя і підприємства до банку, в рамках доручення на продаж валютної 
виручки. 

Дана схема дозволяє виробляти розрахунки з постачальниками сировини, не 
зараховуючи грошові кошти на основний рахунок, не сплачувати поточні зобов'язання по 
податках до бюджету і при цьому нагромаджувати величезні суми податкової 
заборгованості. 

 
2. Види відповідальності платників податків.  
Слід звернути увагу, що існує три види відповідальності: фінансова, адміністративна 

і кримінальна. 
2.1. Фінансова відповідальність передбачає сплату підприємствами та фізичними 

особами — суб'єктами підприємницької діяльності штрафів за порушення податкового 
законодавства. Необхідно указати їх розміри. 

При вивченні питання про фінансову відповідальність платників податків слід також 
звернути увагу на порядок стягнення фінансових санкцій. 

Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за наслідками 
розгляду матеріалів перевірки приймає начальник податкової інспекції або його 
заступник. Перший примірник рішення та податкове повідомлення на відповідну суму 
боргу надсилається керівнику перевіреного підприємства чи громадянину для внесення 
відповідних сум до бюджету та державних цільових фондів. Другий — передається через 
керівника структурного підрозділу, працівник якого здійснював перевірку, начальнику 
управління (відділу) обліку та звітності для вчинення відповідних записів у картках особових 
рахунків. Підприємство мас сплатити донараховану за результатами перевірки суму 
податків та фінансових санкцій у 10-ден-ний термін з дня вручення рішення і податкового 
повідомлення. 

Дії службових осіб податкових органів можуть бути оскаржені у порядку, 
встановленому Податковим кодексом. Подання скарги із дотриманням строків зупиняє 
стягнення податкового боргу та застосування фінансових санкцій до повного вирішення 
питання. 

2.2.Адміністративна відповідальність передбачає стягнення адміністративних штрафів 
з керівників, посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також з громадян. Види 
порушень і розміри стягнень указані в Податковому кодексі України. 

2.3.При вивченні кримінальної відповідальності за податкові порушення слід 
керуватися Кримінальним кодексом України, статтею 212, яка включає чотири частини 
наступного змісту: 

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що 
входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене 
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службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності 
або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи 
та зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до 
бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, — 

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони 
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів 
коштів у великих розмірах, — караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 
двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, 
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або 
якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 
фондів коштів в особливо великих розмірах,— караються позбавленням волі на строк від 
п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.  

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї 
статті,  звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення 
до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а 
також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові 
санкції, пеня). 

Кримінальним Кодексом визначено кількісне значення порога відповідальності у 
кожному із зазначених випадків. Під значним розміром коштів слід розуміти суми 
податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів 
перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян. 

Під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших 
обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше перевищують установлений 
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, і 
обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений 
законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Коли платник податків розглядає неправильне застосування або зловживання 
окремими вимогами Законів з питань оподаткування, на його рішення буде впливати такі 
фактори: 

- розмір суми, яку він збирається отримати в результаті розробленої схеми ухилення від 
оподаткування; 

- ймовірність того, що неправильне застосування або зловживання буде встановлено 
документальною перевіркою; 

- серйозність покарання — сплата штрафних (фінансових) санкцій, адміністративна 
відповідальність чи судове переслідування, що може призвести до засудження. 

Отже, чим вище ризик бути спійманим та сплатити штраф, тим вище у платника податків 
рівень добровільної згоди виконувати фіскальні зобов'язання. 

 
3. Організація та проведення перевірок достовірності нарахування сум 

бюджетного відшкодування податку на додану вартість (від’ємного значення податку 
на додану вартість) 

КАМЕРАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ - відповідно до статей 75, 76 Податкового кодексу проводиться в 
приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у 
податкових деклараціях з ПДВ (розрахунках) платника податків; 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА - перевірка платника податків, що 
проводиться відповідно до статті 77 Податкового кодексу та плану-графіка перевірок; 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПОЗАПЛАНОВА ВИЇЗНА ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ 
НАРАХУВАННЯ СУМ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ - перевірка платника 
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ПДВ, що проводиться відповідно до пункту 200.11 статті 200 Податкового кодексу за 
наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 
року N 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам 
право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на 
додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування 
такого податку" (далі - постанова N 1238); 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ПОЗАПЛАНОВА ВИЇЗНА (НЕВИЇЗНА) ПЕРЕВІРКА 
ДОСТОВІРНОСТІ НАРАХУВАННЯ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ ПДВ - перевірка платника 
ПДВ, що проводиться відповідно до підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, статті 79 
Податкового кодексу; 

ЗУСТРІЧНА ЗВІРКА - співставлення даних первинних бухгалтерських та інших 
документів суб'єкта господарювання, що проводиться відповідно до статті 73 Податкового 
кодексу та постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1232 "Про 
затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних 
звірок" (далі - постанова N 1232) та N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного 
подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації 
зазначеними органами за письмовим запитом" (далі - постанова N 1245) з метою 
документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а 
також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що 
здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку 
платника податків. 

Камеральна перевірка достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ 
проводиться в приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у 
податкових деклараціях з ПДВ (розрахунках) платника податків. За відсутності зауважень до 
оформлення податкової звітності інспектори, що здійснюють приймання такої звітності, 
реєструють датою її фактичного отримання контролюючим органом. Така податкова 
звітність вважається прийнятою. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата 
реєстрації документа та реєстраційний номер. 

Відмітки проставляються на полях, визначених затвердженими формами податкової 
звітності, як основного документа, так і додатків до нього. На примірнику, що подається до 
державної податкової інспекції, проставляється штамп ―Конфіденційно‖. 

На примірнику, що залишається у платника за його бажанням, проставляється штамп 
―ОТРИМАНО‖. 

При наданні особисто платником ПДВ до контролюючого органу реєстру виданих та 
отриманих податкових накладних на електронних носіях, за бажанням платника, 
роздруковується та надається квитанція про прийняття реєстру із зазначенням дати 
приймання, реєстраційного номера, прізвища інспектора, підсумкових сум, розміру файлу та 
контрольної суми, а у разі формування реєстру з помилкою у квитанції вказується причина 
помилки. 

Документальна планова перевірка – перевірка платника податків, що проводиться 
відповідно до статті 77 Податкового кодексу та плану-графіка перевірок. 

Документальна позапланова виїзна перевірка достовірності нарахування сум 
бюджетного відшкодування ПДВ – перевірка платника ПДВ, що проводиться за наявності 
підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1238 
„Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на 
проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану 
вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого 
податку‖ (далі – постанова № 1238): 

1. Порушення справи про банкрутство; 
2. Наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців записів  про:   1) відсутність підтвердження відомостей, внесених до зазначеного 
Реєстру;   2) відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);   3) прийняття рішень 
про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця;   4) визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін 
до установчих документів юридичної особи;   5) припинення державної реєстрації юридичної 
особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, стосовно яких відсутні 
рішення або відомості, які є підставою для проведення державної реєстрації припинення 
юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.    
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3. Існування розбіжностей між сумою податкового кредиту, сформованого платником 
за операціями з придбання товарів/послуг, та сумою податкових зобов'язань його 
контрагентів за операціями з постачання таких товарів/послуг, які не усунуто за 
результатами проведення камеральної перевірки.    

4. Відсутність даних у податковій звітності платника про здійснення протягом 
попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) (для платників податку з 
квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних 
періодів) операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовується нульова ставка 
податку на додану вартість, або наявність даних про те, що обсяг таких операцій становить 
менш як 50 відсотків загального обсягу постачання.    

5. Невідповідність платника жодному з таких критеріїв:   
 1) у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), 

установлених розділом IV Податкового кодексу України, чисельність працівників, які 
перебувають у трудових відносинах з платником, перевищує 20 осіб та середня заробітна 
плата усіх працівників не менше ніж у 2,5 раза перевищує мінімальний установлений 
законодавством рівень;  

  2) має основні фонди для провадження задекларованої діяльності, залишкова 
балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму 
податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців;    

3) рівень визначення податкового зобов'язання з податку на прибуток до сплати до 
бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від 
середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).    

6. Відсутність протягом попередніх 24 послідовних звітних податкових періодів 
(місяців) (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх 
восьми послідовних звітних періодів) документальних планових перевірок.    

Документальна позапланова виїзна (невиїзна) перевірка достовірності нарахування 
від’ємного значення ПДВ – перевірка платника ПДВ, що проводиться відповідно до 
підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, статті 79 Податкового кодексу; 

Зустрічна звірка – співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів 
суб’єкта господарювання, що проводиться відповідно до статті 73 Податкового кодексу та 
постанов Кабінету Міністрів України від  27 грудня 2010 року № 1232 „Про затвердження 
Порядку проведення  органами Міндоходів зустрічних звірок‖ (далі – постанова № 1232) та 
№ 1245 „Про затвердження Порядку періодичного подання  інформації  органами 
Міндоходів та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом‖ (далі – 
постанова № 1245) з метою документального підтвердження господарських відносин з 
платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості 
операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та 
повноти відображення в обліку платника податків. 

 
4. Приймання та обробка декларацій із заявленим до бюджетного відшкодування 

податком на додану вартість 
Дані податкової звітності вносяться до електронної бази районного рівня у відповідні 

форми податкової звітності відповідно до Тимчасового реєстру форм звітних документів 
платників податків юридичних та фізичних осіб – підприємців та періоди, які відповідають 
полям: тип періоду, місяць та рік звітного періоду еталонного довідника ―Терміни подання 
податкових документів‖. 

Реєстраційний номер формується при автоматичній нумерації звітів у системі 
приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності, кожен документ або додаток до 
нього має власний номер. 

Зареєстровані документи податкової звітності не підлягають поверненню платнику 
податків. 

Не зареєстровані документи податкової звітності, які неможливо зареєструвати, 
передаються до галузевих підрозділів для зберігання в звітній частині облікової справи по 
службових записках. 

Якщо після подачі декларації (незалежно від способу подачі) за звітний період платник 
податків подає нову декларацію із виправленими показниками до закінчення граничного 
строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи не застосовуються. 
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Така декларація заноситься до БДАЗ з ознакою ―звітна нова‖ (якщо це передбачено 
формою) та ―звітна‖ (якщо інше не передбачено формою), а надана раніше звітність отримує 
статус ―До відома‖. 

У разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації (у 
тому числі надісланої поштою або засобами електронного зв’язку), заповненої з 
порушеннями , такий орган зобов’язаний надати платнику податків письмове повідомлення 
(у разі подання в електронному вигляді платнику надсилається квитанція) про відмову у 
прийнятті податкової декларації із зазначенням причин такої відмови : 

 у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами 
електронного зв’язку, – протягом п’яти робочих днів з дня її отримання ; 

у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його 
представника – протягом трьох робочих днів з дня її отримання . 

Інспектори, що здійснюють приймання податкової звітності, попереджають платника 
податків про виявлені недоліки і право невизнання органом Міндоходів і зборів такої 
податкової звітності відповідно до норм чинного податкового законодавства (за кодами 
причин, закріпленими за підрозділами приймання та обробки податкової звітності, додаток 6 
до Методичних рекомендацій). 

Якщо платник податків наполягає на прийнятті звітності, то звітність приймається, 
реєструється та разом зі службовою запискою передається до галузевого підрозділу для 
подальшого зберігання у звітній частині особової справи платника податків. На примірнику, 
що залишається у платника податків, проставляється штамп ―ОТРИМАНО‖, попереджено 
про можливість невизнання‖ . 

У БДАЗ така податкова звітність реєструється без внесення показників, здійснюється 
перевірка документа (клавіша F4) та документ отримує статус ―Не визнано як податкова 
декларація‖ із обов’язковим зазначенням підстав невизнання (коду помилки згідно з 
Довідником причин невизнання звітності як податкової, додаток 6 до Методичних 
рекомендацій), у коментарях проставляється реєстраційний номер повідомлення ОДПС (про 
невизнання податкової звітності як податкової декларації) та дата його відправки. 

При прийманні податкової звітності, яка подається на електронних носіях (магнітних 
дисках, флеш-картах, компакт-дисках тощо) з доданням роздрукованих оригіналів 
документів податкової звітності на паперових носіях, інспектор, який здійснює приймання 
документів, додатково виконує: перевірку носія на наявність вірусів за допомогою 
антивірусного програмного , перевірку відповідності поданого електронного звіту формату, 
затвердженому наказом Міндоходів і зборів України; імпорт даних електронного звіту з 
електронного носія до БДАЗ; перенесення реєстраційних номерів на паперові носії після 
перевірки на відповідність імпортованим даним. 

У разі невідповідності даних на електронному носії оригіналам податкової звітності на 
паперових носіях, за наявності вірусу на носії або невідповідності формату чи версії 
програмного засобу – інспектор, який здійснює приймання документів, реєструє та обробляє 
звітність на паперових носіях, якщо інше не передбачено чинним законодавством 
(наприклад, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, форма N 1ДФ тощо). 

Підрозділи ведення та захисту податкової звітності не пізніше  граничного терміну 
подання податкової звітності передають декларації з ПДВ із заявленими сумами бюджетного 
відшкодування ПДВ до підрозділів, що забезпечують контроль за правомірністю 
відшкодування ПДВ у частині адміністрування податку, реєстри таких декларацій (як 
основних, так і уточнюючих) з додатками та декларації (як основні, так і уточнюючі) з 
додатками у разі їх надходження до контролюючих органів від платників податку на 
паперових носіях. 

Передача декларацій оформлюється реєстром, про що робиться відповідний запис у 
Єдиному спеціальному журналі передачі інформації із зазначенням дати та відповідальної 
особи, яка одержує ці матеріали. 

Такий журнал може вестись в електронному вигляді за допомогою спеціального 
програмного забезпечення. 

Відповідно реєстр може надаватись у паперовому або електронному вигляді (з 
накладанням електронного цифрового підпису та доставкою через корпоративну пошту). 

Одночасно копія реєстру декларацій із заявленими сумами бюджетного відшкодування 
ПДВ надається підрозділам податкової міліції, які: 

 у разі наявності, надають до підрозділів, що забезпечують контроль за правомірністю 
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відшкодування ПДВ (адміністрування ПДВ, податкового контролю юридичних осіб, 
контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб відповідно), інформацію, яка може свідчити 
про безпідставне декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ та/або протиправний 
характер господарських операцій платника (порушені кримінальні справи, інформація про 
опитування відповідальних осіб контрагентів щодо непричетності до створення та діяльності 
таких суб’єктів господарювання, не підтвердження фактичного здійснення операцій інше), 
для використання під час проведення перевірок; 

по відібраних для відпрацювання деклараціях з ПДВ здійснюють оперативне 
супроводження та відпрацювання інформації щодо суб’єктів господарювання, які заявили до 
відшкодування з бюджету суми ПДВ, у порядку, встановленому чинними законодавчими та 
нормативно-правовими актами. 

Перелік відібраних для відпрацювання декларацій з ПДВ службовою запискою 
надається до підрозділів оподаткування юридичних осіб впродовж 15 календарних днів, 
наступних за граничним терміном подання податкової декларації платника;  

під час прийняття рішень, що передують відшкодуванню ПДВ з бюджету, надають 
обгрунтовані зауваження стосовно такого відшкодування (у разі їх наявності); 

беруть участь у проведенні документальних перевірок у разі, якщо такі перевірки 
пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, 
порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників), що знаходяться в 
їх провадженні; 

за виявленими під час опрацювання порушеннями податкового законодавства, за які 
передбачено кримінальну відповідальність, приймають рішення у порядку ст. 97 
Кримінально-процесуального кодексу України; 

по відібраних для відпрацювання деклараціях з ПДВ погоджують відшкодування ПДВ 
з бюджету шляхом підписання довідок «А 1»,  «А 2».  

 
5. Організація і проведення камеральної перевірки декларації із заявленим до 

відшкодування з бюджету податком на додану вартість  
Декларації із заявленими сумами  бюджетного відшкодування ПДВ (з додатками та 

реєстром отриманих податкових накладних) підлягають опрацюванню на відповідність 
критеріям: 

суб'єкт підприємництва повинен знаходитися за місцем своєї реєстрації та не 
перебувати на стадії банкрутства; 

обсяг операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою оподаткування, в сукупності 
має становити не менше 50 відсотків загального обсягу; 

сума завищення податкового кредиту над податковими зобов'язаннями контрагентів не 
повинна перевищувати 10 відсотків заявленої суми бюджетного відшкодування; 

підприємства, які претендують на отримання автоматичного бюджетного 
відшкодування не повинні мати податкового боргу; 

середній рівень зарплати на підприємствах - не менше ніж у 2,5 рази перевищує 
мінімально встановлений законодавством рівень; 

потрібно відповідати одному з трьох критеріїв: або мати понад 20 працівників, або 
вищий за середньо галузевий рівень сплати податку на прибуток або щоб залишкова 
балансова вартість основних фондів перевищувала суму, заявлену до відшкодування за 
попередні 12 календарних місяців. 

Декларації платників, які одночасно відповідають критеріям, відбираються для 
першочергового відпрацювання. 

Зареєстровані у податковій інспекції декларації із заявленими сумами бюджетного 
відшкодування ПДВ підлягають обов’язковій камеральній перевірці, яка проводиться: 

впродовж 20 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової 
декларації платника, яка підлягає першочерговому відпрацюванню; 

впродовж 30 календарних днів, що настають за граничним терміном подання 
податкової декларації платника, яка не підпадає під критерії. 

Камеральній перевірці достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування 
ПДВ може передувати документальна позапланова невиїзна перевірка законності 
декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування (податку на додану вартість) у 
попередніх звітних періодах, яке становить більше 100 тис. грн. 

Перевірка правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ охоплює 
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декларації, починаючи з попередніх звітних (податкових) періодів, у яких виникло від’ємне 
значення ПДВ до звітного (податкового) періоду, за який задекларовано бюджетне 
відшкодування ПДВ, включно.  

У разі збереження від’ємного значення різниці податкових зобов’язань та податкового 
кредиту (за наслідками наступних податкових періодів не погашено позитивним значенням) 
аналізуються обставини та фактори, що можуть свідчити про відповідність/невідповідність 
таких звітних даних.  

Основними завданнями камеральної перевірки є опрацювання декларацій платників за 
такими напрямами:  

перевірка на наявність арифметичних або логічних помилок у декларації, в тому числі 
дотримання вимог підпункту 4.6.7 пункту 4.6 порядку, затвердженого наказом №41, у 
частині відображення збільшення або зменшення залишку від’ємного значення, який після 
бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного 
податкового періоду (рядок 24) за результатами камеральної чи документальної перевірки, 
проведеної контролюючим органом; 

дослідження питання наявності у платника права на отримання бюджетного 
відшкодування ПДВ з урахуванням вимог статті 200 Податкового кодексу, у тому числі 
достовірності проведених операцій з поставки товарів (послуг), зокрема, за наявності 
операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей у одного і того ж контрагента; 

аналіз результатів звірки даних декларації з ПДВ з даними декларації з податку на 
прибуток підприємства за відповідні звітні періоди, врахування результатів контролю за 
справлянням податку на прибуток за декларацією, зокрема: 

а) відображення товарно-матеріальних цінностей у рядку 01.2 К1 декларації з податку 
на прибуток підприємства, додатку К 1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.1, 04.10, 04.12 та 07 
декларації (Таблиця 1) у разі, якщо причиною виникнення від’ємного значення є 
перевищення обсягів придбання (у тому числі при імпорті) над обсягами продажу;  

б) відображення у звітності нарахування амортизації на оприбутковані основні засоби 
рядок 07 К1 декларації з податку на прибуток підприємства, звірка фактичного придбання 
основних засобів з даними додатка К 1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.1, 04.10, 04.12 та 07 
декларації (Таблиця 2) у разі, якщо причиною виникнення від’ємного значення є їх 
придбання); 

звірка даних декларації з наявними в податкових органах інформаційними базами 
даних та з’ясування достовірності здійснення операцій з імпорту/експорту товарів, аналіз 
даних вантажних митних декларацій (далі – ВМД); 

вивчення обставин виникнення або стану усунення виявлених розбіжностей (заниження 
податкових зобов’язань, завищення податкового кредиту) у податкових періодах, починаючи 
з періоду виникнення від’ємного значення;  

побудова ймовірних схем залучення платником до ланцюгів постачання ризикових 
контрагентів (у разі їх виявлення впродовж терміну, визначеного для проведення 
камеральної перевірки), які при здійсненні оподатковуваних операцій не задекларували 
податкові зобов’язання з ПДВ або по яких на дату опрацювання наявна інформація щодо 
сумнівного податкового кредиту у ланцюгах постачання; 

складається перелік суб’єктів господарювання - постачальників, відібраних для 
опрацювання із числа контрагентів, щодо яких починаючи з періоду виникнення від’ємного 
значення у будь-якому із цих звітних періодів за даними Системи співставлення податкових 
зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (далі – Система співставлення) 
впродовж строку проведення перевірки виявлено розбіжності у звітності (заниження 
податкових зобов’язань, завищення податкового кредиту) та/або наявна щодо таких 
контрагентів інформація може свідчити про можливість їх залучення для формування 
схемного податкового кредиту, в тому числі у ланцюгах постачання, з урахуванням 
суттєвості їх впливу на загальні обсяги ПДВ та з’ясування причин їх виникнення, 
можливостей усунення. 

Перелік має містити інформацію щодо реквізитів контрагента (назва, код ЄДРПОУ), 
суми ПДВ за операцією, суми розбіжностей та її розшифровку тощо. 

За наявності у Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстрованих податкових 
накладних, виданих суб’єктом господарювання та включеним до такого переліку, 
вживаються заходи щодо проведення зустрічних звірок, визначені постановами № 1232 та № 
1245. 
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У разі направлення запитів щодо надання інформації та її документального 
підтвердження дані про суми розбіжностей у звітних даних на дату опрацювання, реквізитів 
(дата та номер) таких запитів тощо зазначаються у переліку суб’єктів господарювання - 
постачальників, відібраних для відпрацювання; 

У разі виявлення серед постачальників платника податків, що перевіряється, суб’єктів 
господарювання, відсутніх за місцезнаходженням (місцем проживання) та місцезнаходження 
(місце проживання) яких не з’ясовано, проводяться заходи, визначені наказом Міндоходів 
України від 17.05.10  №336 „Про затвердження Положення про організацію взаємодії 
підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами контролюючих органів 
для встановлення місцезнаходження платника податків‖ (далі – наказ № 336). 

Результати камеральної перевірки оформлюються: 
довідкою у разі підтвердження правомірності заявленого бюджетного відшкодування 

ПДВ (у повному обсязі); 
актом у разі: 
встановлення факту заниження податкових зобов’язань та/або завищення податкового 

кредиту та відповідно зменшення суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ 
(частково або на повну суму); 

відмови у наданні бюджетного відшкодування сум ПДВ (через недотримання вимог 
пункту 200.6 статті 200 Податкового кодексу); 

довідкою у формі висновку – по платниках, відібраних для проведення документальної 
позапланової виїзної перевірки із переліку платників, по яких згідно постанови №1238 наявні 
достатні підстави для такої перевірки із зазначенням цих підстав. 

 У разі невідповідності платника податку критеріям, зазначеним у підпункті 3.1.2 
пункту 3.1 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, контролюючий орган зобов’язаний у 
терміни, визначені  пунктом 200.21 статті 200 Податкового кодексу, повідомити суб’єкта 
господарювання про таке рішення шляхом надання повідомлення про невідповідність 
платника податку критеріям на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ з наданням 
детального пояснення і розрахунків за критеріями, значення яких не дотримано за формою, 
наведеною у додатку до порядку № 42, що формується автоматично із використанням даних 
АС „Перелік платників податку, які не мають права на автоматичне бюджетне 
відшкодування ПДВ‖. 

Якщо платник податку відповідає критеріям, але суму бюджетного відшкодування ПДВ 
не підтверджено камеральною перевіркою, підрозділом, яким проводилась така перевірка: 

протягом трьох робочих днів, але не пізніше ніж на 17-й календарний день після 
граничного терміну подання звітності платнику податку вручається або надсилається для 
підписання акт камеральної перевірки; 

з числа платників, щодо яких згідно з постановою № 1238 наявні  достатні підстави, що 
надають право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника 
податків, визначається перелік платників, достовірність нарахування сум бюджетного 
відшкодування ПДВ яких буде визначено в ході позапланової виїзної документальної 
перевірки, але не пізніше наступного робочого дня за 20-м календарним днем після 
завершення граничного терміну подання звітності. 

У разі якщо за результатами камеральної перевірки виявлено невідповідність суми 
бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, контролюючий орган 
надсилає платнику ПДВ податкове повідомлення-рішення про застосування штрафних 
(фінансових) санкцій, затвердженим наказом Міндоходів України від 22.12.10 № 985, який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1440/18735 (далі – 
наказ № 985). 

На підтверджену до відшкодування суму ПДВ підрозділом, відповідальним за 
проведення перевірки, у двох примірниках складається довідка („А1‖, „А2‖ відповідно) про 
підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами 
камеральної перевірки , що реєструється в окремому журналі, який має містити реквізити 
такої довідки (номер та дату), суму ПДВ, що підтверджується до відшкодування, реквізити 
довідки/акта про результати камеральної перевірки: 

перший примірник довідки („А1‖, „А2‖ відповідно) передається до підрозділів обліку 
та звітності для проведення підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ у картках 
особових рахунків платників податку у день її складання (але не пізніше останнього 
робочого дня 20 (30) - денного терміну відповідно); 
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другий примірник довідки („А1‖, „А2‖ відповідно) про підтвердження правомірності 
сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки знаходиться у 
матеріалах перевірки; 

реєстр складених довідок про підтвердження правомірності нарахування сум 
бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральних перевірок декларацій, 
отриманих у попередньому звітному періоді, не пізніше 25 числа кожного місяця 
передається до підрозділів податкового контролю юридичних осіб (підрозділів контрольно-
перевірочної роботи фізичних осіб) для вирішення питання щодо включення таких суб’єктів 
господарювання до планів-графіків проведення планових виїзних перевірок. 

Щодо платників, достовірність нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ яких 
буде визначено в ході документальної позапланової виїзної перевірки з урахування вимог 
постанови № 1238: 

протягом наступного робочого дня за днем прийняття керівником податкового органу 
рішення про проведення виїзної позапланової документальної перевірки підрозділи 
адміністрування ПДВ (відділи адміністрування фізичних осіб) передають до підрозділів 
податкового контролю юридичних осіб (підрозділів контрольно-перевірочної роботи 
фізичних осіб):  

довідку у формі висновку (додаток 1 до наказу) з відповідною візою керівника 
податкового органу та інформацію про перелік суб’єктів господарювання – постачальників, 
відібраних для відпрацювання (додаток 5 до цих Методичних рекомендацій) в тому числі 
один примірник та електронну копію;  

декларацію з додатками (у разі їх надходження до контролюючих органів від платників 
податку на паперових носіях);  

ймовірні схеми залучення платником до ланцюгів постачання ризикових контрагентів 
(у разі складання); 

запити щодо надання інформації та її документального підтвердження (зустрічні звірки, 
позапланові виїзні (невиїзні) перевірки), отримані результати (у разі наявності);  

Для відображення в обліку інформації щодо прийнятих рішень про проведення 
документальної позапланової виїзної перевірки платника податку копія першої сторінки 
довідки у формі висновку (з візою керівника податкового органу та розділом 1 „Вступна 
частина‖), підготовленої відповідно до пункту 3.7 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, 
надається підрозділами адміністрування ПДВ до підрозділів обліку та звітності але не 
пізніше останнього робочого дня терміну, встановленого для проведення камеральної 
перевірки відповідної групи платників . 

 
6. Організація та проведення документальної позапланової виїзної перевірки 

достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість 
(документальної позапланової виїзної (невиїзної) перевірки достовірності нарахування 

від’ємного значення податку на додану вартість) 
Контролюючі органи мають право проводити: 
документальні позапланові виїзні перевірки законності декларування від’ємного 

значення об’єкта оподаткування (податку на додану вартість), яке становить більше 100 тис. 
грн. Перевірка проводиться у порядку визначення достовірності нарахування сум 
бюджетного відшкодування ПДВ; 

документальну позапланову виїзну перевірку достовірності нарахування сум 
бюджетного відшкодування ПДВ, яка відповідно до пункту 200.11 статті 200 Податкового 
кодексу, постанови № 1238 (за наявності достатніх підстав) проводиться протягом 30 
календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки. 

У ході документальної позапланової виїзної перевірки достовірності нарахування сум 
бюджетного відшкодування ПДВ досліджуються результати перевірки з документуванням 
по контрагентах, відібраних для відпрацювання, з таких напрямів:  

перевірка повноти визначення податкових зобов’язань з ПДВ (на підставі рахунків 
бухгалтерського обліку 30 „Каса‖, 31 „Рахунки в банках‖, 36 „Розрахунки з покупцями‖, 37 
„Розрахунки з різними дебіторами‖, 68 „Розрахунки за іншими операціями‖, 74 „Інші 
доходи‖ відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстрованою у 
Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186 (далі – інструкція № 291)‖; 
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вивчення проведених платником податку операцій, які визначені ним як такі, що не є 
об’єктом оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, звільнені від 
оподаткування у частині відповідності вимогам статей 194-197 Податкового кодексу або 
тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до інших державних нормативно - 
правових актів; 

аналіз ціноутворення (придбання, реалізація, співставлення із середньогалузевими); 
аналіз податкових накладних та відповідних платіжних документів (платіжних 

доручень, чеків, транспортних квитків, готельних рахунків, рахунків на послуги зв’язку 
тощо), документів бухгалтерського та податкового обліку; 

за наявності експортних операцій – експортні контракти; угоди,  що підтверджують 
факт придбання та походження товарів, призначених для експорту; довідка з банку про 
надходження валютної виручки на рахунки підприємства; дотримання  вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від  1 березня 2002 року № 243 „Про вдосконалення механізму 
бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції‖. 
Для визначення реальності проведеної господарської операції при вивченні контракту 
впевнитися, що всі суттєві обставини, без яких  виконання договору неможливе, відображено 
в контракті. Звернути увагу на місце складання контракту та інформацію щодо осіб, якими 
підписано контракт. Якщо зібрана під час перевірки інформація щодо експортно-імпортної 
діяльності платника дає підстави для сумнівів у реальності факту поставки товару (послуги) 
нерезидентом, звертатися до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні із 
запитом про перевірку легальності нерезидента, достовірності отримання чи відправки ним 
таких товарів (послуг). За необхідності направляти запит до Інформаційного центру  
Прикордонної служби України про фактичний перетин кордону транспортним засобом; 

при придбанні (спорудженні) основних фондів – договір на придбання,  технічні 
паспорти (умови), відповідні дозвільні документи, у випадку якщо основні засоби 
потребують реєстрації (нерухомість, автотранспорт, сільськогосподарська техніка тощо) за 
необхідності направляються запити до реєстраційних органів, документи бухгалтерського та 
податкового обліку, оскільки при організації контрольно-перевірочних заходів слід 
враховувати, що зарахування на баланс власного збудованого об’єкта  відображається за 
дебетом рахунка 10 „Основні засоби‖ та кредитом рахунка 15 „Капітальні інвестиції‖. Якщо 
частка збудованого об’єкта призначена платником для продажу, то зарахування на баланс 
відображається за дебетом рахунка 28 „Товари‖ та кредитом рахунка 15 „Капітальні 
інвестиції‖, тобто не обліковується як основний засіб (відповідно до інструкції № 291);  

при придбанні товарно-матеріальних цінностей – договір на придбання (зокрема в 
частині передбачуваного строку поставки), інформація щодо наявності складських 
приміщень (власних або орендованих) та відповідних угод на визначений термін зберігання), 
обстеження їх на відповідність технічним умовам, необхідним для зберігання певних видів 
товарів, а також дані інвентаризації залишків товарів (сировини, готової продукції) на 
складах, звірки їх із картками складського обліку у підприємства, що перевіряється. У 
подальшому з урахуванням строків поставки продукції, передбачених договором на 
придбання, звіряти фактичне отримання товарів. У разі наявності залишків на складі – 
вказати їх кількість та вартість на останню дату звітного періоду; 

у разі коли від’ємне значення ПДВ виникло у результаті здійснення попередньої оплати 
за товарно-матеріальних цінності, що належать до складу валових витрат, дослідити форму 
проведення розрахунків, наявність кредиторської заборгованості по відповідних 
господарських операціях, наявність у податкових накладних переліку номенклатури 
(асортименту) товару (послуг), за які було здійснено передоплату, терміни відвантаження 
товару (послуг), передбачені договором; 

при придбанні послуг – угоди про постачання послуг, акти виконаних робіт, за якими 
з’ясувати місце постачання таких послуг та наявність підстав для нарахування сум ПДВ; 

у разі якщо платник веде діяльність, яка підлягає ліцензуванню чи потребує 
спеціальних дозволів або патентів, перевірка наявності таких документів; 

встановлення перевізників товару на всіх етапах його руху від постачальника (яким 
створено початкову вартість товару (виготовлено або імпортовано) до покупця, яким 
задекларовано суму бюджетного відшкодування ПДВ, визначення наявності у них 
відповідних транспортних засобів (за даними МРЕО), працівників відповідної кількості та 
кваліфікації. Перевірка документів, що відображають витрати на перевезення (у разі 
наявності); 
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перевірка наявності платіжних доручень (банківських виписок, інших документів) на 
суму податку, фактично сплачену отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових 
періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі 
отримання від нерезидента послуг на митній території України – суму податкового 
зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від 
нерезидента послуги отримувачем товарів (послуг); 

опрацювання податкової інформації, отриманої шляхом здійснення зустрічних звірок 
(позапланових перевірок) з метою співставлення даних первинних бухгалтерських та інших 
документів суб’єкта господарювання для документального підтвердження господарських 
відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і 
якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та 
повноти відображення в обліку платника податків; 

у разі виявлення в ході проведення перевірки фактів декларування платником сум 
податкового кредиту по операціях, що не обумовлені економічними причинами (цілями 
ділового характеру), встановлюються під час дослідження документального, грошового, 
товарного потоків та документуються ознаки, які в сукупності можуть свідчити про 
нікчемність такого право чину, з урахуванням вимог Методичних рекомендацій 
(орієнтовного алгоритму дій) контролюючих органів по руйнуванню схем ухилення від 
оподаткування та формуванню доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за 
нікчемними угодами, доведених листом Міндоходів і зборів України від 03.02.09 № 
2012/7/10-1017, та іншими інструктивними документами. 

У ході документальної позапланової виїзної перевірки контролюючі органи 
здійснюють зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків 
(позапланові перевірки) у порядку, визначеному Податковим кодексом, постановами № 1232 
та № 1245: 

1. до початку перевірки опрацьовується інформація про перелік суб’єктів 
господарювання – постачальників, відібраних для відпрацювання (додаток 5 до цих 
Методичних рекомендацій), складена в ході камеральної перевірки за даними Системи 
співставлення та Єдиного реєстру податкових накладних (у разі наявності);  

2. у разі виявлення додаткових обставин (оновлена ймовірна схема ланцюгів 
постачання, інформація підрозділів податкової міліції щодо можливого залучення окремих 
контрагентів для формування схемного податкового кредиту, в тому числі у ланцюгах 
постачання тощо) перелік належних до опрацювання контрагентів доповнюється та 
впродовж терміну проведення документальної позапланової виїзної перевірки вживаються 
заходи щодо отримання податкової інформації шляхом здійснення зустрічних звірок із 
суб’єктами господарювання з урахуванням вимог Податкового кодексу, постанов № 1232 та 
№ 1245; 

3. зазначений перелік опрацьовується протягом всього періоду дослідження 
правомірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням зустрічних 
звірок (документальних позапланових виїзних перевірок відповідно до пункту 78.1.1 статті 
78 Податкового кодексу) за ланцюгами постачання, що проводяться у разі необхідності з 
врахуванням вимог підпункту 3.6.1 пункту 3.6 цих Методичних рекомендацій. Відповідно 
перелік постачальників формується таким чином, щоб бути розширеним та доповненим з 
урахуванням реквізитів направлених запитів та отриманих відповідей, сум ПДВ, що 
підлягають перевірці, у тому числі сплачених постачальникам;  

4. у разі додаткового виявлення серед постачальників платника податків, що 
перевіряється, суб’єктів господарювання, які відсутні за місцезнаходженням (місцем 
проживання) та місцезнаходження (місце проживання) яких не з’ясовано, проводяться 
заходи, визначені наказом  № 336. 

 Результати документальної позапланової виїзної перевірки оформлюються: 
довідкою: 
у разі відсутності на дату складання такої довідки документально підтверджених фактів 

порушень чинного законодавства; 
актом у разі: 
встановлення факту заниження податкових зобов’язань та/або завищення податкового 

кредиту та відповідно зменшення суми заявленого бюджетного відшкодування ПДВ 
(частково або на повну суму); 

встановлення факту завищення заявленого бюджетного відшкодування сум ПДВ через 
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недотримання вимог пункту 200.4 статті 200 Податкового кодексу в частині наявності 
фактичної оплати та відповідно відмови у наданні такого бюджетного відшкодування 
(частково або на повну суму). 

У разі якщо за результатами позапланової виїзної документальної перевірки виявлено 
повну або часткову невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у 
декларації з ПДВ, контролюючий орган надсилає платнику ПДВ відповідне податкове 
повідомлення-рішення в порядку, встановленому наказом № 985: 

1. у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування 
через заниження податкових зобов’язань або завищення податкового кредиту з ПДВ - 
податкове повідомлення про перевищення заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ 
за формою „В1‖ згідно з додатком 5 до наказу № 985;  

2. у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування 
(включення до рядка 24 податкової декларації частини від’ємного значення, яка дорівнює 
сумі податку, фактично сплаченій постачальникам) щодо суми, визначеної контролюючим 
органом за результатами перевірок, такий контролюючий орган надсилає платнику податку 
податкове повідомлення про заниження заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ за 
формою „В2‖ і вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання 
такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її у зменшення податкових 
зобов’язань з цього податку в наступних податкових періодах. Такі суми в обов’язковому 
порядку підлягають опрацюванню з метою виявлення операцій, що мають ознаки 
сумнівності;   

3. у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник 
податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, податковий орган надсилає 
платнику податку податкове повідомлення про відмову у наданні бюджетного 
відшкодування ПДВ за формою „В3‖ ;  

4. у разі коли контролюючий орган зменшує розмір від’ємного значення суми ПДВ, 
розрахованого платником податків, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику 
податків податкове повідомлення-рішення про зменшення від’ємного значення суми ПДВ 
платника за формою „В4‖. 

На суму бюджетного відшкодування ПДВ, щодо нарахування якої на дату формування 
довідки не виявлено фактів порушень законодавства, підрозділом, відповідальним за 
проведення позапланової виїзної документальної перевірки, у двох примірниках складається 
довідка „А 2‖ про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за 
результатами перевірки. Довідки „А 2‖ реєструються в окремому журналі, який має містити 
реквізити такої довідки (номер та дату), суму ПДВ, що підтверджується до відшкодування, 
реквізити довідки/акта про результати перевірки. 

 
7. Облік результатів перевірок 

Підрозділи обліку та звітності контролюючих органів у день надходження інформації 
здійснюють відповідні облікові операції в картках особових рахунків платників ПДВ. 

Підрозділи обліку та звітності готують та надають органам Державного казначейства 
України висновки про суми відшкодування податку на додану вартість із урахуванням 
результатів перевірок: 

протягом 3 робочих днів від дати надання довідок „А 1‖ про підтвердження 
правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної перевірки 
декларації, яка підлягає першочерговому відпрацюванню; 

протягом 5 робочих днів від дати надання довідок „А 2‖ про підтвердження 
правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами камеральної або 
документальної позапланової виїзної перевірок декларацій, які не підпадають під критерії 
автоматичого відшкодуваня.  
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ТЕМА 6 . КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ  
Лекція 2. 

Навчальна мета: охарактеризувати діяльність контролюючих органів в частині 
контролю за застосуванням РРО, КОРО  

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 30 хв. 
2. 20 хв. 
3. 20 хв. 
4. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1,2,54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84. 
 

ПЛАН 
1.  Контроль податкових органів за застосуванням РРО. 
2. Фактична перевірка використання РРО. 
3. Контроль відкриття та закриття розрахункових рахунків. 
 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 
До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру 

РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби, встановлений 
у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням термінів реєстрації, 
встановлених Державним реєстром РРО. 

Реєстрація РРО здійснюється в органі Міндоходів і зборів за місцезнаходженням 
(місцем проживання) СГ, якщо СГ обслуговується в органі Міндоходів і зборів по роботі 
з великими платниками податків — за місцем податкового обліку. У разі використання РРО 
на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку 
використання взяти на облік в органі Міндоходів і зборів за місцем використання, крім РРО, 
що застосовуються на об’єктах виїзної торгівлі (надання послуг), та резервних 
РРО. Реєстрація та взяття на облік здійснюються безоплатно, реєстрація — не пізніше двох 
робочих днів з моменту подання, взяття на облік — у день подання СГ усіх необхідних 
документів. 

Реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви СГ довільної форми, у якій 
зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія 
програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надання 
СГ таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою СГ — юридичної 
особи або особистим підписом СГ — фізичної особи: 

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб (якщо СГ 
має зареєстровані в органі органі Міндоходів і зборів РРО чи книги обліку розрахункових 
операцій, копія виписки не надається); 

документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, 
іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО; 

паспорта (формуляра) на РРО; 
документа, що підтверджує право власності (оренди) на господарську одиницю; 

для реєстрації резервного РРО необхідно надати такі документи на кожну господарську 
одиницю, де буде використовуватися РРО; 

для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу,— ліцензію на право 
здійснення зазначеного виду діяльності; 

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ,— довідку 
про скасування реєстрації. 

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі органі Міндоходів 
і зборів . 

На підставі вивчення наданих СГ документів відповідальна посадова особа органу 
органі Міндоходів і зборів не пізніше двох днів з дня подання СГ документів приймає 
рішення про можливість реєстрації РРО. У разі позитивного рішення виписується довідка 
про резервування фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки 
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надається СГ, другий залишається в органі органі Міндоходів і зборів . Дані про РРО 
(модифікація — дата виготовлення) заносяться згідно з даними паспорта (формуляра) на РРО. 

Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві цифри), коду району або міста 
(дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків — коду міста, 
де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у Книзі реєстраторів 
розрахункових операцій. Протягом п’яти робочих днів з дня отримання довідки 
про резервування фіскального номера РРО СГ повинен забезпечити переведення РРО 
у фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО до фіскальної пам’яті, 
опломбування РРО в центрі сервісного обслуговування відповідно до цього розділу. 

При оформленні довідки про опломбування РРО заповнюються всі її реквізити, крім 
даних про розпломбування РРО. 

РРО, що створюють контрольні стрічки в електронній формі, або модеми для передачі 
даних у поєднанні з РРО додатково під час процедури фіскалізації повинні створювати дані 
підпису та дані верифікації підпису СГ, друкувати дані верифікації підпису для засвідчення 
їх чинності СГ. Надруковані РРО дані верифікації підпису заносяться (наклеюються) 
до довідки про опломбування РРО, засвідчуються СГ та центром сервісного обслуговування. 

Завірену копію довідки про опломбування РРО та один примірник акта введення 
в експлуатацію РРО, виданого центром сервісного обслуговування (далі — ЦСО) (для РРО, 
що створюють контрольні стрічки в електронній формі, або для модемів для передачі даних 
у поєднанні з РРО — засвідчені СГ та ЦСО дані верифікації підпису), СГ повинен подати 
протягом строку дії довідки про резервування фіскального номера до органу Міндоходів і 
зборів за місцем її видачі. У разі невиконання або несвоєчасного виконання дій, 
передбачених цим пунктом, довідка про резервування фіскального номера РРО вважається 
недійсною. 

Після отримання зазначених документів посадова особа органу Міндоходів і зборів 
здійснює запис у відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій і виписує 
реєстраційне посвідчення (додаток 3) у двох примірниках; один примірник посвідчення 
надається СГ, другий залишається в органі Міндоходів і зборів . Номер посвідчення 
збігається з фіскальним номером РРО. Дані про РРО заносяться згідно із записами в довідці 
про резервування фіскального номера РРО. 

Узяття РРО на облік в органі Міндоходів і зборів за адресою господарської одиниці 
здійснюється при поданні СГ реєстраційного посвідчення на РРО. Посадова особа органу 
Міндоходів і зборів здійснює запис у відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових 
операцій, а також робить відмітку в реєстраційному посвідченні. 

Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншій господарській одиниці СГ 
подає до органу Міндоходів і зборів за місцем реєстрації РРО заяву довільної форми, у якій 
зазначена сфера застосування РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою, за потреби, 
про зняття РРО з обліку, а також документи на господарську одиницю. Посадова особа 
органу Міндоходів і зборів вносить зміни до відповідного запису в Книзі реєстраторів 
розрахункових операцій та реєстраційного посвідчення. У разі використання РРО 
на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку 
використання взяти на облік в органі Міндоходів і зборів за місцем провадження 
підприємницької діяльності. 

Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі подання СГ заяви довільної форми 
до органу Міндоходів і зборів , де зареєстровано РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО 
його необхідно зняти з обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні, 
і розпломбувати в ЦСО (крім випадків установлення невідповідності конструкції 
та програмного забезпечення реєстратора документації виробника). При скасуванні 
реєстрації посадова особа органу Міндоходів і зборів вилучає реєстраційне посвідчення, 
довідку про опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів розрахункових 
операцій та виписує довідку про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій 
за встановленою формою, яка надається СГ. 

У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СГ повинен надати органу 
Міндоходів і зборів копію відповідного документа органів внутрішніх справ. 

Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у таких випадках: 
після закінчення терміну служби, установленого в технічній документації на РРО; 
після закінчення визначених чинним законодавством термінів виведення з експлуатації 

РРО; 
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у разі скасування державної реєстрації СГ, прийняття судового рішення про ліквідацію 
або про визнання його банкрутом, на підставі документів про відсутність СГ 
за місцезнаходженням (місцем проживання) понад 3 місяці; 

при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром 
реєстраторів розрахункових операцій; 

при виявленні невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО 
модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій. 

Орган Міндоходів і зборів за місцем реєстрації РРО повинен попередити СГ за місяць 
до настання терміну про необхідність скасування реєстрації РРО. Через місяць  у Книзі 
реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідний запис, після чого реєстрація 
РРО вважається скасованою. 

У разі прийняття органом Міндоходів і зборів рішення про відмову в реєстрації 
(перереєстрації) РРО необхідно повідомити про це СГ не пізніше ніж протягом двох робочих 
днів з дня подання ним необхідних документів. Підставою для відмови в реєстрації 
(перереєстрації) може бути відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів 
розрахункових операцій або її невідповідність сфері застосування, зазначеній у заяві СГ, 
вичерпання терміну служби РРО або невиконання вимог цього розділу щодо подання 
необхідних документів. 

Після перевірки відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО та модема 
документації виробника (далі — перевірка відповідності РРО) опломбування може 
здійснюватися уповноваженим представником органу Міндоходів і зборів . 

ЦСО має право опломбовувати лише ті моделі (модифікації) РРО та модемів, 
з постачальниками яких ним укладено відповідні договори. 

При опломбуванні РРО та модема складається (або доповнюється) у двох примірниках 
довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій. Один з примірників надається 
СГ, другий зберігається у ЦСО (в органі Міндоходів і зборів), що здійснив опломбування. 
У довідці обов’язково відображаються дані щодо відповідності конструкції та програмного 
забезпечення РРО та модема документації виробника, а також щодо переведення РРО 
у фіскальний режим роботи. Дані про СГ заносяться з довідки про резервування фіскального 
номера РРО або з Книги обліку розрахункових операцій, дані про РРО та модема — з паспорта 
(формуляра) на РРО та модем. 

При виявленні ЦСО невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО 
або модема документації виробника довідка про опломбування складається у трьох 
примірниках, один з яких ЦСО надає СГ, другий передає до місцевого органу Міндоходів і 
зборів , третій залишає у себе. 

Опломбування корпусу РРО або кожуха кожного з блоків РРО блочної конструкції, 
модемів здійснюється шляхом установлення двох засобів контролю в місцях стику корпусу 
РРО (кожуха блока) з верхньою кришкою на її протилежних боках з метою унеможливлення 
доступу до внутрішніх вузлів РРО без зняття або порушення цілісності засобу контролю 
та модема у місцях, передбачених виробником. У РРО блочної конструкції засоби контролю 
встановлюються також на місця підключення з’єднувальних кабелів. Цілісність 
та справжність засобів контролю визначається за методикою, затвердженою їх виробником. 

У документації виробника РРО та модемів повинні визначатися конкретні місця 
встановлення засобів контролю. При опломбуванні РРО та модемів необхідно керуватися цією 
документацією з урахуванням вимог абзацу першого цього пункту. ЦСО забороняється 
використовувати засоби контролю не за призначенням, а також передавати чи продавати їх без 
здійснення операції опломбування. 

Розпломбування РРО та модема з вилученням попередньої довідки про опломбування 
та складанням нової довідки здійснюється: 

ЦСО — за необхідності доступу до внутрішніх вузлів РРО, модема, для проведення його 
ремонту, якщо таке передбачено документацією виробника, за рішенням органу Міндоходів і 
зборів , перед скасуванням реєстрації РРО та модема (крім випадків виявлення 
невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО документації виробника), 
при закінченні строку використання засобу контролю, а також у разі припинення дії договору 
про сервісне обслуговування цього РРО та модема; 

представником органу Міндоходів і зборів — для проведення перевірки відповідності 
РРО і модема та перед скасуванням реєстрації РРО в разі виявлення невідповідності 
конструкції та (або) програмного забезпечення РРО та модема документації виробника. 
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Копію кожної довідки про опломбування РРО та модема, виданої ЦСО, СГ повинен 
подати до органу Міндоходів і зборів за місцем обліку РРО не пізніше настання найближчого 
терміну подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО та модема або використанням 
розрахункових книжок. 

У разі порушення цілісності засобу контролю, установленого на РРО, модемі, СГ 
зобов’язаний припинити його застосування, повідомити про це орган Міндоходів і зборів , де 
РРО перебуває на обліку, та ЦСО, який здійснив опломбування. 

Перевірка відповідності РРО та модема, у тому числі перевірка програмного 
забезпечення за допомогою верифікатора, повинна проводитися за рішенням керівника 
органу Міндоходів і зборів або його заступника у таких випадках: 

порушення цілісності засобу контролю, установленого на РРО або модемі; 
виявлення факту опломбування РРО або модема підробленим засобом контролю 

або таким, серія та номер якого не збігаються із серією та номером, що вказані в довідці 
про опломбування; 

застосування СГ при розрахунках неналежним чином опломбованого або несправного 
РРО або модема; 

відсутність окремих блоків РРО блочної конструкції (або їх від’єднання від РРО); 
підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), коли таке підключення 

не передбачене документацією виробника; 
письмове звернення споживача або СГ, що застосовує РРО та модем. 
Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу Міндоходів і зборів , після 

чого РРО, модем опломбовуються відповідно до вимог цього розділу. Якщо опломбування 
здійснила уповноважена посадова особа органу Міндоходів і зборів , СГ повинен 
забезпечити переопломбування РРО або модема в ЦСО не пізніше наступного робочого дня 
після перевірки (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного 
забезпечення РРО документації виробника). 

Щоквартальну до 25-го числа наступного за звітним кварталом місяця ЦСО подають 
до органів Міндоходів і зборів за своїм місцезнаходженням звіт про використання засобів 
контролю за формою, визначеною у додатку 6 до цього Порядку. У разі припинення діяльності 
ЦСО або припинення дії договору з постачальником окремої моделі (модифікації) РРО, модема 
звіт про використання засобів контролю повинен подаватися у термін не пізніше ніж протягом 
двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин. 

РРО може застосовуватись лише в господарській одиниці, назву та адресу якої 
зазначено в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним 
реєстром реєстраторів розрахункових операцій. 

Контрольна стрічка повинна друкуватися в єдиному робочому циклі з касовими чеками 
чи підкладними документами без повторного її використання. При застосуванні портативних 
РРО дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням фіскального звітного 
чека, якщо це передбачено технічними можливостями РРО. 

Реєстрація продажу товару (оплати послуги) через РРО здійснюється одночасно 
з розрахунковою операцією. Розрахунковий документ повинен видаватися покупцеві 
не пізніше завершення розрахункової операції. Розрахункова операція вважається 
проведеною через РРО, якщо дані про її обсяг уведено в режимі реєстрації. 

Унесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через 
РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо таке 
внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція 
«службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці 
проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться 
після виконання Z-звіту. 

Не проводиться через РРО видача готівки, не пов’язана з проведенням розрахунків, 
якщо така видача здійснюється після виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової 
операції та (або) до виконання операції «службове внесення». 

СГ повинен забезпечити: 
ведення в установленому порядку поточної, а також зберігання у господарській 

одиниці останньої використаної Книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої 
на РРО, та використаних контрольних стрічок за останні три робочих дні, за винятком 
об’єктів виїзної торгівлі та пересувної торговельної мережі; 
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зберігання у господарській одиниці останньої використаної та поточної розрахункової 
книжки, що використовується у період ремонту РРО чи відключення електроенергії; 

друкування X-звітів, Z-звітів та інших документів (крім розрахункових), 
що передбачено експлуатаційною документацією на РРО, підрахунок готівки на місці 
проведення розрахунків під час здійснення перевірки господарської одиниці на вимогу 
представника контролюючого органу; 

зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного посвідчення та останньої 
довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій або їх копій. 

Реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття 
цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) 
або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом 
реєстрації від’ємної суми лише у разі забезпечення алгоритмом роботи РРО окремого 
накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків. Якщо РРО не забезпечує 
такого накопичення, дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) 
за допомогою операції «службова видача». Забороняється реєструвати через РРО від’ємні 
суми з використанням операції «сторно». 

Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої 
послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці 
або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. 
В акті необхідно зазначити: 

дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється 
від послуги); 

відомості про товар (послугу); 
суму виданих коштів; 
номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару 

(отримання послуги). 
Аналогічний акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми 

розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. 
Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми 
розрахунку передаються до бухгалтерії СГ і зберігаються протягом трьох років. У разі 
відсутності у СГ бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці відповідної 
Книги обліку розрахункових операцій. 

Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові 
операції проводяться з використанням Книги обліку розрахункових операцій та розрахункової 
книжки, після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання 
електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням 
розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення 
оперативної пам’яті) — за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню 
електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. За потреби 
виконується операція «службове внесення» на суму готівки, що зберігається на місці 
проведення розрахунків. 

Після встановлення відремонтованого (резервного) спеціалізованого РРО, 
що використовується при продажу квитків на залізничному транспорті, або після 
відновлення постачання електроенергії реєструються через РРО оформлені ручним способом 
проїзні та перевізні документи шляхом унесення за кожною позицією (маршрутом) кількості 
оформлених документів, назв станцій відправлення та станцій призначення. За потреби 
вводяться назви проміжних і транзитних станцій (якщо існують різні маршрути проїзду між 
станціями відправлення та призначення). 

Після введення інформації друкується чек, який підтверджує факт уведення даних. 
Наприкінці процедури введення даних касир друкує контрольну стрічку, X-звіт, Z-звіт, 
які повинні зберігатися в установленому порядку з дотриманням визначених законодавством 
строків. Друкування всіх документів здійснюється на звичайній (неквитковій) стрічці, після 
закінчення друку в кінці стрічки касир робить помітку «код 101», зазначає прізвище, ініціали 
та підписує стрічку. 

При заміні захищеного процесора або пристрою накопичення та захисту інформації 
в РРО або в модемі для передачі даних у поєднанні з РРО у разі виходу їх з ладу СГ повинен 
створити нові дані ЕЦП та дані верифікації підпису, надрукувати дані верифікації підпису. 
Надруковані РРО дані верифікації підпису заносяться (наклеюються) до довідки 
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про опломбування РРО, засвідчуються СГ і центром сервісного обслуговування та подаються 
СГ до органу Міндоходів і зборів за місцем реєстрації РРО. 

РРО з КСЕФ повинен: 
створювати під час процедури фіскалізації РРО дані підпису та дані верифікації 

підпису суб’єкта господарювання, на якого реєструється РРО, друкування даних верифікації 
підпису для засвідчення їх чинності СГ; 

застосовувати лише один пристрій для друку; 
забезпечувати надійне енергонезалежне зберігання сформованих електронних 

документів у носії електронних документів або у пристрої накопичення та захисту 
інформації з можливістю їх подальшої передачі на зовнішні пристрої зберігання 
(персональний комп’ютер, зовнішній накопичувач тощо); 

забезпечувати передачу контрольної стрічки в електронній формі на зовнішні пристрої 
зберігання у форматі, аналогічному формату передачі копій сформованих РРО 
розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі, відповідно 
до встановленого порядку їх подання; 

забезпечувати (на вимогу чи в інших випадках) роздрукування на механізмі друку РРО, 
фіскальних звітних чеків та контрольної стрічки, що зберігається в електронному вигляді; 

забезпечувати передачу даних до контролюючого органу; 
унеможливлювати видалення електронних розрахункових документів з носія 

електронних документів, якщо строк зберігання цих документів згідно з чинним 
законодавством не був вичерпаний; 

забезпечувати реалізацію криптографічного захисту інформації класу Б2 згідно 
з вимогами Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів 
криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 № 141, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 за № 862/14129 (із змінами). 

Надруковані розрахункові документи та фіскальні звітні чеки, включаючи їх копії 
в електронному вигляді, повинні мати наскрізний порядковий номер. 

Перед друком рядка «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» на розрахунковому документі 
та фіскальному звітному чеку повинно бути надруковано: ЕЦП, накладений на загальну 
вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком, літерне позначення ставки ПДВ, 
ставка ПДВ у відсотках, сума ПДВ, наскрізний порядковий номер, номер чека, дата, час 
проведення розрахунку, фіскальний та заводський номери реєстратора, що створює КСЕФ, 
або модема, поєднаного з РРО. 

Модем повинен забезпечувати автоматичну та за запитом сервера обробки інформації 
передачу накопиченої фіскальної інформації із попередньо запрограмованою періодичністю (в 
тому числі і передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ у єдиному 
циклі з друком) до сервера обробки інформації за бездротовими технологіями та/або 
технологіями передачі даних дротовими лініями. Дозволяється використовувати модем 
для передачі службової інформації. 

Програмування, ініціалізація модема повинні здійснюватись через інтерфейс зв’язку 
модема із РРО (фіскальним блоком). 

Взаємодія модема із сервером обробки інформації повинна здійснюватись 
за програмним забезпеченням, розробленим Міндоходів і зборів України, яке оформлюється 
протоколом зв’язку. 

Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться 
на контрольній стрічці в пам’яті РРО з КСЕФ, а для РРО, що створює контрольну стрічку 
в друкованому вигляді,— в його пам’яті або в пам’яті модема, який до нього приєднаний, 
подаються суб’єктами господарювання до органів Міндоходів і зборів з 01.01.2012 
дротовими або бездротовими каналами зв’язку з використанням модема, поєднаного 
з реєстратором, або модема у складі реєстратора. 

СГ — фізичні особи, які мають три або менше трьох РРО в одному пункті продажу 
товарів (послуг), можуть не подавати до органів Міндоходів і зборівкопії розрахункових 
документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці РРО, дротовими 
або бездротовими каналами зв’язку. 

Інформація передається автоматично та за запитом сервера обробки інформації 
дротовими чи бездротовими каналами із попередньо запрограмованою періодичністю (у т. ч. 



 130 

з можливістю передачі інформації про кожен надрукований розрахунковий документ 
у єдиному циклі з друком) до сервера обробки інформації. 

Інформація в електронному вигляді, пов’язана із застосуванням РРО, передається 
на сервер обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення, розробленого 
Міндоходів і зборів України та оформленого протоколом зв’язку. 

 
2. Фактична перевірка використання РРО  
Фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи) на 

підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого 
вручається платнику податків під розписку до початку проведення такої перевірки, та за 
наявності хоча б однієї з таких обставин:  

- у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які 
свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та 
обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення 
касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших 
документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, 
та виникає необхідність перевірки таких фактів;  

- у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних 
органів, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства зокрема, 
щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, 
наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, 
контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва 
та обігу підакцизних товарів;  

- письмового звернення покупця (споживача) про порушення платником податків 
порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або 
ліцензування;  

- неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової 
звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та 
книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;  

- отримання інформації про порушення законодавства в частині виробництва, обліку, 
зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та 
цільового використання спирту платниками податків;  

- у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з 
питань, що підлягають фактичній перевірці згідно її визначення. 

- у разі отримання в інформації про використання праці найманих осіб без належного 
оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати 
без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької 
діяльності без державної реєстрації.  

Фактична перевірка, що здійснюється за результатами попередньої перевірки, може 
бути проведена одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта попередньої 
перевірки.  

Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення 
розрахункових операцій та ведення касових операцій, посадовими особами 
податковихорганів може бути проведена контрольна розрахункова операція.  

Під час проведення фактичної перевірки в частині дотримання роботодавцем 
законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з 
працівниками (найманими особами), в тому числі тим, яким установлено випробування, 
перевіряється наявність належного оформлення трудових відносин, з'ясовуються питання 
щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, 
відомості про оплату праці працівника. Для з'ясування факту належного оформлення 
трудових відносин з працівником, який здійснює трудову діяльність, можуть 
використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її 
ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).  

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органу державної 
податкової служби у присутності посадових осіб платника та/або особи, що фактично 
здійснює розрахункові операції.  

Під час проведення перевірки посадовими особами, які здійснюють таку перевірку, 
може проводитися хронометраж господарських операцій. За результатами хронометражу 
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складається довідка, яка підписується посадовими особами органу державної податкової 
служби та посадовими особами платника податків та/або особами, що фактично здійснюють 
господарські операції.  

 
3. Контроль відкриття та закриття розрахункових рахунків 

Орган Міндоходів і зборів протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного 
Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з 
використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо 
взяття рахунку на облік.  

У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у паперовому вигляді орган 
Міндоходів і зборів протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає до 
фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення з 
відміткою про взяття рахунку на облік або повідомлення органу Міндоходів і зборів про 
відмову в узятті на облік рахунку Платника податків за формою № П2  із зазначенням 
причини відмови.  

Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків (крім банку) у 
фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою 
установою файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в органі Міндоходів і 
зборів або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою 
про взяття рахунку на облік в органі Міндоходів і зборів .  

Підставою для відмови в узятті органом Міндоходів і зборіврахунку на облік є:  
відсутність Платника податків на обліку в органі Міндоходів і зборів ;  
наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;  
наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її 

місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну 
особу; 

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі 
самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або 
зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції; 

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі 
самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли 
від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку;  

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі 
самозайнятих осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла 
інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках та 
зборах, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення 
процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької 
діяльності фізичної особи – підприємця;  

наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах 
Міндоходів і зборів ; 

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі 
самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються 
в органах Державного казначейства України); 

невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний 
орган Міндоходів і зборів і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по 
батькові), податкової адреси платника податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям 
ДРФО, Єдиного державного реєстру та Єдиного банку даних про платників податків – 
юридичних осіб. 

Якщо Повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі відмови в узятті 
рахунку на облік файл-відповідь повинен містити підставу відмови.  

Якщо Повідомлення надається в паперовому вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку 
на облік до фінансової установи, у якій відкрито рахунок Платника податків, надсилається 
повідомлення органу Міндоходів і зборів про відмову в узятті на облік рахунку Платника 
податків за формою № П2  із зазначенням причини відмови.  

Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами 
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органу Міндоходів і зборів заносяться до електронного журналу реєстрації Повідомлень про 
відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3. Корінці Повідомлень 
зберігаються в реєстраційній частині облікової справи Платника податків.  

Повідомлення про відкриття кожного рахунку Платника податків, яке надійшло до 
органу Міндоходів і зборів в електронному вигляді, роздруковується, засвідчується підписом 
відповідальної особи підрозділу обліку платників податків та долучається до реєстраційної 
частини облікової справи Платника податків.  

Відомості щодо взяття на облік кожного рахунку, які надані файлом-відповіддю в 
електронному вигляді, та закриття кожного рахунку, які формуються відповідно до 
отриманої квитанції, фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом 
відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта (документів, на підставі 
яких здійснювалось відкриття рахунку клієнта).  

 
 

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
Лекція 1. 

Навчальна мета: дати характеристику діяльності контролюючих органів в 
частині проведення аудиту податку на прибуток підприємства.  

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 20 хв. 
2. 20 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 
 

ПЛАН. 
1. Порядок декларування та сплати платниками податку на прибуток податкових 

зобов'язань 
 2. Проведення перевірки податкової звітності з податку на прибуток та порядок 

адміністрування податку на прибуток 
3. Оформлення результатів камеральної перевірки декларацій з податку на 

прибуток 
4. Документальна виїзна перевірка оподаткування прибутку підприємства. 
 5. Аудит оподатковуваного прибутку 
 
1. Порядок декларування та сплати платниками податку на прибуток податкових 

зобов'язань 
З 01.01.2013 р. докорінно змінюється підхід до декларування та сплати платниками 

податку на прибуток податкових зобов'язань. 
Так, головною новацією є те, що платники податку на прибуток щомісяця зобов'язані 

будуть сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і строки, встановлені 
для місячного податкового періоду. 

Розмір авансового внесу становитиме не менше 1/12 нарахованої до сплати суми 
податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації. 

У січні – лютому 2013 р. авансовий внесок з податку на прибуток сплачуватиметься у 
розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 
р. 

Авансовий внесок щомісяця сплачуватимуть платники податку на прибуток, у яких 
об'єкт оподаткування за останній річний звітний податковий період перевищує 10 млн. грн. 

Водночас є винятки із цих правил для: 
 платників, які за результатами минулого року не отримали прибутку, а за 

підсумками I кварталу стали прибутковими. Такі платники зобов'язані подавати декларації за 
півріччя, три квартали та рік і сплачувати податок за даними таких декларацій; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
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 платників, які за результатами минулого року отримали прибуток, а за підсумками I 
кварталу стали збитковими. Такі платники щокварталу подають декларації і з II кварталу не 
сплачують авансові внески, а сплачують податок за даними квартальних декларацій. 

Авансові внески не сплачуватимуть: 
 новостворені підприємства; 
 виробники сільськогосподарської продукції; 
 неприбуткові установи (організації); 
 платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта 

оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн. 
Такі платники сплачуватимуть податок на прибуток на підставі річної податкової 

декларації за період діяльності у звітному (податковому) році. 
Для сплати авансових внесків розглядаються як новостворені такі платники, що 

пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах 
державної податкової служби протягом року, у якому передбачена сплата авансових внесків. 

Якщо платник податку, був створений у III кварталі 2012 року, та дохід за 2012 рік 
перевищив 10 мільйонів гривень, то враховуючи, що для такого платника податку звітним 
податковим періодом, є 2012 рік, то такому платнику авансові внески у січні – лютому 2013 
року сплачувати не потрібно. Такий платник починаючи з березня 2013 року сплачує 
авансові внески, розраховані ним у декларації за 2012 рік. 

Щодо термінів сплати авансових внесків. У січні та лютому 2013 року авансовий 
внесок сплачується протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним 
днем звітного (податкового) місяця. Враховуючи те, що 20 січня 2013 року – неділя,авансові 
внески сплачуються не пізніше 18 січня та 20 лютого 2013 року відповідно. 

У подальшому, починаючи з березня 2013 року, авансові внески сплачуються не 
пізніше 30 числа звітного місяця. 

Терміни сплати авансових внесків протягом січня 2013 року - лютого 2014 року 
становлять: 

Січень 2013 року 18 січня 2013 року 

Лютий 2013 року 20 лютого 2013 року 

Березень 2013 року 29 березня 2013 року 

Квітень 2013 року 30 квітня 2013 року 

Травень 2013 року 30 травня 2013 року 

Червень 2013 року 27 червня 2013 року 

Липень 2013 року 30 липня 2013 року 

Серпень 2013 року 30 серпня 2013 року 

Вересень 2013 року 30 вересня 2013 року 

Жовтень 2013 року 30 жовтня 2013 року 

Листопад 2013 року 29 листопада 2013 року 

Грудень 2013 року 30 грудня 2013 року 

Січень 2014 року 30 січня 2014 року 

Лютий 2014 року 28 лютого 2014 року 

Податкове зобов'язання з податку на прибуток, визначене платником у податковій 
декларації за 2013 рік, підлягає сплаті не пізніше 11 березня 2014 року. 

При цьому податкова декларація з податку на прибуток за 2012 рік подається не 
пізніше 11 лютого 2013 року. Сума визначених у річній декларації зобов'язань з податку на 
прибуток сплачується не пізніше 19 лютого 2013 року. 

Авансові внески, є узгодженими сумами податкових зобов'язань. 
Якщо платник податків виявив помилки у декларації з податку на прибуток за 2012 

рік, що призвело до збільшення чи зменшення задекларованих зобов'язань з податку на 
прибуток, то він має подати уточнену річну декларацію і змінити задекларовані зобов'язання 
та відповідно суми авансових внесків. При цьому, змінені в уточненій річній декларації 
зобов'язання змінюють (збільшують або зменшують) суми авансових внесків за всі періоди їх 
нарахування. Крім того, у разі коли в уточненій декларації збільшується сума зобов'язань з 
податку на прибуток за 2012 рік, платник податку зобов'язаний сплатити суму недоплати та 
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штраф відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу за кожен звітний період, термін сплати 
авансових внесків за яким на дату подання уточненої декларації настав. 

Якщо платник податків у 2013 році переходить на загальну системуоподаткування зі 
сплатою податку на прибуток із спрощеної системи оподаткування (єдиного або 
фіксованого сільськогосподарського податку), то такі платникисплачують податок на 
прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової 
служби за 2013 рік і не сплачують авансових внесків у 2013 році. 

Зверніть увагу, що надміру сплачені кошти з податку на прибуток у сплату авансових 
внесків не враховуються. При цьому, надміру сплачені суми податку можуть бути 
повернені відповідно до вимог статті 43 Кодексу. 

Починаючи з 01.01.2013 р. платники податку на прибуток, подаватимуть декларацію з 
податку на прибуток тільки один раз за підсумками року. 

Водночас є винятки із цих правил для: 
 платників податку, дохід яких перевищує 10 млн. грн., але які за результатами 

минулого року не отримали прибутку, а за підсумками I кварталу стали прибутковими. Такі 
платники зобов'язані подавати декларації за півріччя, три квартали та рік і сплачувати 
податок за даними таких декларацій; 

 платників, які за результатами минулого року отримали прибуток, а за підсумками I 
кварталу стали збитковими. Такі платники щокварталу подають декларації і з II кварталу не 
сплачують авансові внески, а сплачують податок за даними квартальних декларацій. 

Міністерство доходів та зборів повідомляє, що платники податків, які сплатили 
помилково на старі рахунки авансові внески з податку на прибуток у січні 2013 року, можуть 
виправити  ситуацію та уникнути заборгованості перед бюджетом. 

Для цього необхідно подати до податкового органу за місцем реєстрації заяву про 
переведення сплаченої суми зазначених внесків на нові коди Класифікації доходів 
бюджету, що призначені для сплати авансових внесків з податку на прибуток. 

А саме,  Класифікацію доходів бюджету доповнено такими позиціями: 
11023100 "Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що 

перебувають у державній власності"; 
11023200 "Авансові внески  з податку на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності"; 
11023300 "Авансові внески з  податку на прибуток підприємств, створених за участю 

іноземних інвесторів"; 
11023400 "Авансові внески  з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних 

автоматів, концертно-видовищних заходів"; 
11023500 "Авансові внески з податку на прибуток  іноземних юридичних осіб"; 
11023600 "Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи 

філіали аналогічних організацій, розташованих на території України"; 
11023700 "Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи 

філіали аналогічних організацій, розташованих на території України"; 
11023900 "Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої 

кооперації, кооперативів та громадських об'єднань"; 
11024000 "Авансові внески з податку на прибуток приватних підприємств"; 
11024100 "Авансові внески з податку на прибуток  від інших платників податку на 

прибуток"; 
11024600 "Авансові внески  з податку на прибуток фінансових установ, включаючи 

філіали аналогічних організацій, розташованих на території України 
З 01.01.2013 р. відбудеться чергове зниження загальної ставки податку на прибуток 

підприємств – у наступному році вона становитиме 19 %. 
 
 2. Проведення перевірки податкової звітності з податку на прибуток та порядок 

адміністрування податку на прибуток 
 Перевірка податкової звітності з податку на прибуток здійснюється у три етапи: 
1) підготовчий - аналіз та узагальнення інформації про платника податку з внутрішніх 

(установчі документи, декларації та результати документальних перевірок тощо) та 
зовнішніх джерел про можливі ризики мінімізації податкових зобов'язань або ухилення від 
оподаткування тощо; 

2) перевірочний - безпосереднє проведення камеральних або невиїзних документальних 
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перевірок на підставі виявлених факторів ризику; 
3) підсумковий - оформлення результатів проведених перевірок та (або) формування 

обґрунтованих висновків, передача їх до підрозділів податкового контролю юридичних осіб 
та податкової міліції. 

 За результатами опрацювання та аналізу податкової звітності з податку на прибуток 
платники податків поділяються на категорії: 

I категорія (сумлінний платник) - платник податку на прибуток, звітність якого не має 
арифметичних помилок і у якого відсутній будь-який з Факторів ризику, за якими 
проводиться відбір для невиїзної документальної (камеральної) перевірки податкової 
звітності з податку на прибуток (далі - Фактори ризику). 

До цієї категорії належать платники податку на прибуток, які сплачують податок у 
задекларованих обсягах та мають рівень податкової віддачі, що відповідає або є вищим за 
середньогалузевий рівень податкової віддачі. 

II категорія (платник, який має резерви для збільшення бази оподаткування) - платник 
податку на прибуток, який має хоча б один Факторів ризику. 

До зазначеної категорії належать суб'єкти господарювання, що здійснюють 
господарську діяльність, мають власні виробничі потужності, достатню кількість трудових 
ресурсів, але, використовуючи різноманітні схеми (у ланцюгах постачання та придбання 
товарів користуються послугами вигодотранспортуючих суб'єктів, мають опосередковані 
відносини з вигодоформуючими суб'єктами, виявленими при опрацюванні розшифровок 
податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі 
контрагентів), допускають нижчий від середнього по галузі рівень податкової віддачі, 
декларують від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки), здійснюють коригування 
(уточнення) раніше задекларованих показників тощо; 

III категорія (платник з ознаками шахрайства) - платник податку на прибуток, який має 
не менше 300 балів за Факторами ризику. 

До зазначеної категорії належать суб'єкти господарювання, що не мають власних 
виробничих фондів, достатньої кількості трудових ресурсів для здійснення відповідного виду 
діяльності та, використовуючи схеми мінімізації (ухилення від оподаткування), декларують 
незначні обсяги або відсутність податкових зобов'язань або від'ємне значення об'єкта 
оподаткування (збитки), відсутні за місцезнаходженням. Крім того, при опрацюванні 
розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у 
розрізі контрагентів виявлено вірогідність того, що платник є вигодотранспортуючим або 
вигодоформуючим суб'єктом; 

IV категорія (нульовик) - платник податку, який не веде господарської діяльності та 
(або) подає декларацію з прочерками (нулями або незаповнену). 

Якщо в інспекції наявна інформація про отримання доходів або здійснення діяльності, 
такий платник податку автоматично переводиться до III категорії. 

Після закінчення обробки податкової звітності з податку на прибуток (наказ N 827) 
підрозділи інформатизації процесів оподаткування протягом 5 наступних робочих днів 
надають доступ до централізованої системи відбору платників податку на прибуток (до 
створення відповідної інформаційної системи переліки формуються цими підрозділами 
вручну) за такими напрямами: 

1. звітність, яка не пройшла арифметичного контролю; 
2. звітність, у якій наявні Фактори ризику та відповідний автоматичний підрахунок 

балів (звітність платників II та III категорії). 
Вказані переліки використовуються підрозділами адміністрування податку на прибуток 

для подальшого контролю за сплатою податку та розподілу платників податків за 
категоріями уваги. 

 Протягом 30 робочих днів після отримання переліку платників, звітність яких не 
пройшла арифметичного контролю, працівники підрозділів адміністрування податку на 
прибуток з урахуванням наявних Факторів ризику проводять комплекс заходів для 
встановлення та усунення причин їх виникнення. Після сплину цього терміну забороняється 
будь-яка зміна показників декларацій в електронних базах даних, включаючи зміну статусу 
(крім випадків, коли зміна статусу відбувається за наслідками апеляційного або судового 
оскарження). 

Податкова звітність з податку на прибуток, що пройшла арифметичний контроль, 
підлягає опрацюванню залежно від категорії платника: 
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1. для платників податку I категорії - здійснення методологічного контролю за 
звітністю та моніторинг сплати задекларованих податкових зобов'язань; 

2. для платників податку II категорії - проведення камеральних або невиїзних 
документальних перевірок звітності з податку на прибуток або у разі наявності інформації 
про ймовірність заниження податкового зобов'язання та неможливості самостійно визначити 
податкове зобов'язання - надання висновку  за підписом керівника структурного підрозділу 
адміністрування податку на прибуток з відповідною резолюцією керівника податкового 
органу підрозділам податкового контролю або податкової міліції; 

3. для платників податку на прибуток III категорії - проведення невиїзних 
документальних (камеральних) перевірок звітності з податку на прибуток, аналіз 
достовірності та відповідності окремих показників (здійснених фінансово-господарських 
операцій) з метою виявлення порушень податкового законодавства та у разі наявності 
інформації про ймовірність заниження податкового зобов'язання і неможливості самостійно 
визначити податкове зобов'язання - надання висновку за підписом керівника структурного 
підрозділу адміністрування податку на прибуток з відповідною резолюцією керівника 
податкового органу підрозділам податкового контролю юридичних осіб та(або) податкової 
міліції; 

4. для платників податку на прибуток IV категорії - аналіз наявної у ДПІ інформації 
щодо отримання таким платником незадекларованих доходів. 

 Невиїзна документальна (камеральна) перевірка податкової звітності з податку на 
прибуток за звітний податковий період проводиться підрозділами адміністрування податку 
на прибуток у порядку убутку сум балів, набраних платниками податку II та III категорій за 
Факторами ризику, до настання граничних термінів подання звітності, наступної за поданою. 

За результатами опрацювання податкової звітності з податку на прибуток відповідного 
звітного періоду працівник структурного підрозділу, відповідальний за адміністрування 
податку на прибуток підприємств, подає звіт керівнику структурного підрозділу про 
результати роботи з платниками податків II та III категорій, закріпленими за ним. 

Підтвердженням проведеної роботи є: 
акт камеральної або невиїзної документальної перевірки платника податку на прибуток; 
висновок за встановленою формою до підрозділів податкового контролю або 

податкової міліції; 
уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на прибуток, поданий 

платником податку за період, що перевірявся; 
підпис посадової особи, яка здійснювала перевірку, на декларації про відсутність 

виявлених порушень. 
При проведенні невиїзної документальної перевірки для визначення об'єкта 

оподаткування (податкового зобов'язання) додатково можуть бути використані інші 
документи, пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) 
незалежно від способу їх подачі. 

 Під час перевірки податкової звітності з податку на прибуток з'ясовується 
правильність визначення об'єкта оподаткування та нарахованої суми податку, порівнюються 
дані відповідних рядків звітності з податку на прибуток з даними додатків, іншою звітністю 
та інформацією, отриманою з інших джерел (за наявності). 

Податкову звітність, заповнену з порушенням порядку, затвердженим відповідним 
наказом, може бути не визнано контролюючим органом як податкову декларацію. 
Пропозиція надати нову податкову декларацію надсилається платнику податку 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається його посадовим 
особам під підпис. 

Якщо за результатами камеральної перевірки не було виявлено помилок, посадова 
особа органу державної податкової служби у перевіреній звітності з податку на прибуток у 
тій частині, що заповнюється службовими особами Міндоходів і зборів, робить відмітку у 
графі "порушень (помилок) не виявлено", вказує дату проведення камеральної перевірки і 
ставить підпис. 

Якщо при проведенні перевірки податкової звітності з податку на прибуток виникають 
питання щодо достовірності окремих звітних показників або виявлено невідповідності, які 
вказують на можливі порушення податкового законодавства, підрозділи адміністрування 
податку на прибуток повинні отримати від платників податків (посадових осіб платників 
податків) пояснення з цих питань, запросити платників податків (їх представників) для 
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перевірки правильності заповнення податкової звітності (декларування окремих даних). 
У разі виявлення порушень посадова особа органу державної податкової служби 

складає акт про результати проведення камеральної або невиїзної документальної перевірки 
(далі - Акт) за відповідними формами, наведеними у додатках до Примірного порядку. 
Чисельні показники в Акті вказуються у гривнях. В Акті в обов'язковому порядку повинні 
зазначатися: 

зміст порушення з обґрунтуванням порушених норм Закону N 334 та вказуються 
конкретні пункти і статті (для невиїзної документальної перевірки додатково зазначаються 
документи, використані при визначенні податкового зобов'язання); 

номери рядків та додатків, у яких платником допущені помилки; 
об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, самостійно обчислені платником 

податку і задекларовані в податковій звітності; 
об'єкт оподаткування та податкове зобов'язання, визначені в ході перевірки; 
сума заниження (завищення) податку. 
У разі якщо за наслідками попередніх виїзних або невиїзних документальних або 

камеральних перевірок платника податку відбулось коригування від'ємного значення об'єкта 
оподаткування податком на прибуток, посадова особа органу державної податкової служби, 
за якою закріплено здійснення адміністрування відповідного платника податків, при 
проведенні наступних невиїзних документальних (камеральних) перевірок податкової 
звітності наступних періодів повинна проконтролювати відображення у ній зазначеного 
коригування. 

Податковий орган за результатами проведеної перевірки зобов'язаний самостійно 
визначити суму податкового зобов'язання платника податку у разі: 

якщо дані документальних перевірок (у т. ч. невиїзних) результатів діяльності платника 
податків свідчать про заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявлених у 
податкових деклараціях; 

якщо контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє 
арифметичні або методологічні помилки у поданій платником податків податковій 
декларації, які призвели до заниження або завищення суми податкового зобов'язання. 

Якщо при визначенні податкового зобов'язання платника податку з податку на 
прибуток контролюючим органом використано лише декларації, то складається Акт про 
результати камеральної перевірки платника податку на прибуток. 

Якщо при визначенні податкового зобов'язання платника податку з податку на 
прибуток крім декларацій використано інші документи, то складається Акт про результати 
невиїзної документальної перевірки платника податку на прибуток. 

Результати перевірки своєчасності сплати узгодженого податкового зобов'язання 
платника податку оформлюються Актом про результати невиїзної документальної перевірки 
своєчасності сплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету. 

 
3. Оформлення результатів камеральної перевірки декларацій з податку на 

прибуток 
За звітний квартал, півріччя або три квартали підприємства надають декларацію за 

спрощеною формою, декларацію за рік — у повній формі. Якщо платником податку 
виявлено помилки у раніше наданій звітності і він подає нову декларацію до закінчення 
встановленого строку, штрафні санкції не застосовуються. Якщо помилки виявлено 
платником після закінчення встановленого строку подання декларації, платник має 
сплатити штраф та надати окремо уточнюючий розрахунок або врахувати коригування 
при складанні декларації за наступний період. 

При попередній перевірці декларації контролю підлягають: 
- своєчасність подання податкових декларацій з  податку на прибуток; 
- дотримання вимог щодо порядку заповнення в залежності від того, в який формі 

подається декларація — у повній або спрощеній; 
- наявність необхідних додатків і узгодженість звітних даних; 
- правильність арифметичних підрахунків та визначення сум оподатковуваного 

прибутку або збитку за звітний період. 
Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової 

служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її 
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GDPI9996.html
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проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком (п. 
76.1 ст. 76 Кодексу). 

Під час перевірки з'ясовується питання порушення терміну подання звітності, 
правильність визначення об'єкта оподаткування та нарахованого грошового зобов'язання з 
податку на прибуток, а також несвоєчасної сплати визначеного платником податку 
грошового зобов'язання. 

Вся податкова звітність з податку на прибуток повинна бути камерально перевірена до 
настання термінів подачі наступної за поданою звітністю. 

Оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється у відповідності до вимог 
п. 86.2 ст. 86 Кодексу. Тобто за результатами камеральної перевірки у разі встановлення 
порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами 
такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової 
служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику 
податків у порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу. 

Отже, у випадку коли під час проведення камеральної перевірки встановлено факт 
порушення термінів подання податкової звітності з податку на прибуток, у формі акта 
заповнюється пункт 1 розділу "Перевіркою встановлено"  

Якщо за даними камеральної перевірки  результатів  діяльності платника,   заявлених   
у   податкових   деклараціях   (уточнюючих розрахунках) з податку на прибуток, податковий 
орган визначає суму грошових   зобов'язань   або  зменшує  від'ємне  значення  об'єкта 
оподаткування податком на прибуток,  у формі акта після заповнення загальної   частини   
заповнюється  пункт  2  розділу  "Перевіркою встановлено". 

У випадку якщо платник податку на прибуток  порушує  п.  57.1 ст.  57  Кодексу (  
2755-17  )  і погашає податкове зобов'язання, зазначене у поданій ним податковій декларації( 
za197-11 ),  після граничних  термінів  сплати,  у  формі  акта  заповнюється пункт 3 розділу 
"Перевіркою встановлено". 

 
4. Документальна виїзна перевірка оподаткування прибутку підприємства. 

Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б 
однієї з таких обставин:  

- за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової 
інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків 
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, якщо платник 
податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий 
письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня 
отримання запиту;  

- платником не подано в строк податкову декларацію або розрахунки;  
- платником подано податковому органу уточнюючий розрахунок з відповідного 

податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;  
- у податкових деклараціях виявлено недостовірність даних, якщо платник не надасть 

пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит податкового органу 
протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;  

- платником подано заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її 
результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий 
перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами 
податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків посилається на обставини, 
що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без 
проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом 
оскарження;  

- розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення 
юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено 
провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про 
зняття з обліку платника податків;  

- отримано постанову суду про призначення перевірки або постанову органу дізнання, 
слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах;  

- податковим органом вищого рівня здійснено перевірку документів обов'язкової 
звітності платника або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим 
органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам 
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законодавства або неповне з'ясування під час перевірки питань, що повинні бути з'ясовані 
під час перевірки для винесення об'єктивного висновку щодо дотримання платником 
податків вимог законодавства.  

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника надається лише 
у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку 
копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.  

 
 5. Аудит оподатковуваного прибутку 

 

№ 
п / 
п  

Перелік 
аудиторських  
процедур  

Обсяг перевірки  
Спосіб виконання 
аудиторських  
процедур  

Результати  

1  Встановлення 
правильності 
відображення у 
звітності 
фактичної  
виручки від 
продажів основної 
продукції (робіт, 
послуг)  

Ф. № 2 річного звіту, 
Головна книга  
(Оборотний баланс) 
по кредиту рах. 90.1 
за звітний період  

Звіряють дані ф. 2 з даними 
по Головній книзі 
(оборотний баланс) по 
кредиту сч.90.1 та 
визначають суму 
розбіжності. Результати 
звірки відображають у 
робочому документі  
 

Сума, відображена у 
Головній книзі 
(оборотному балансі) 
за кредитом рах. 
90.1, відповідає сумі, 
отриманої після 
зменшення виручки 
за звітній формі № 2, 
на суму ПДВ і 
акцизів  

2  Перевірка 
правильності 
відображення у 
звітності 
фактичних витрат 
на виробництво 
реалізованої 
продукції  

Ф. № 2 річного звіту, 
Головна книга 
(оборотний баланс), 
первинні документи, 
облікові регістри по 
Дебету рах. 90 за 
звітний період  

Визначають, з кредиту 
яких рахунків списувалися 
витрати в дебет рахунків, 
на яких формуються 
витрати, а також 
своєчасність і законність їх 
відображення в облікових і 
податкових регістрах: 
журналах ордерах, книгах, 
відомостях Результати 
звірки відображають у 
робочому документі  

Сума, відображена в 
регістрах бухобліку, 
відповідає даним ф. 
№ 2 фактичних 
витрат на 
виробництво 
реалізованої 
продукції (робіт, 
послуг)  

3  Перевірка 
правильності 
визначення 
оподатковуваного 
прибутку  

Різниця між 
доходами та 
витратами  

 Дані декларації 
відповідають 
результатам,  
отриманим при 
перерахунку  

3.1  Перевірка 
правильності 
визначення 
оподатковуваного 
прибутку  
від реалізації 
основної 
продукції (робіт, 
послуг)  

Ф. № 2 річного звіту, 
податкові регістри, 
декларація з податку 
на прибуток (лист 
02)  

Простежують правильність 
визначення суми прибутку 
за даними податкових 
регістрів і аркуша 02 з 
додатка-ми податкової 
декларації  

Відсутня 
коригування 
прибутку у бік 
збільшення на суму 
перевищення 
фактичних витрат, 
включених у 
собівартість 
продукції (робіт, 
послуг), над 
встановленими про 
нормативам 
представницькими 
витратами  

3.2  Перевірка 
правильності 
визначення 

Ф. № 2 річного звіту, 
Головна книга, 
(оборотний баланс), 

Звіряють дані, відображені 
у ф. № 2 за статтями "Інші 
доходи" та "Інші витрати", 

Дані, відображені у 
ф. № 2, відповідають 
результатам, 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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прибутку від 
іншої реалізації  

акти про ліквідацію 
основних засобів, 
акт прийому-
передачі основних 
засобів,  
ПКО, ін первинні 
документи, виписка 
банку та облікові 
регістри по сч.91 за 
звітний період  

з даними, відображеними 
на рах. 91. Коригують дані 
по доходах на суму ПДВ та 
інших аналогічних 
обов'язковим  
платежах  

отриманим за сч.91 з 
відповідним 
коригуванням на 
суму ПДВ та інших 
обов'язкових 
платежів  

3.3  Перевірка 
правильності 
відображення у 
звітності прибутку 
(збитку) від інших 
операцій  

Ф. № 2 річного звіту, 
Головна книга 
(оборотний  
баланс) і первинні 
документи, на 
підставі яких 
проводилися 
бухгалтерські записи 
по дебету і кредиту 
сч.91  

Звіряють дані, показані за 
ф. № 2 за статтями "Інші 
доходи" та "Інші витрати", 
з даними по Головній книзі 
за сч.91. У разі утворення 
різниці визначають розмір 
прихованого 
оподаткування доходу. 
Результати звірки 
відображають у робочому 
документі  

Дані, відображені у 
ф. № 2, відповідають 
даним Головної 
книги за кредитом і 
дебетом сч.91  

4  Перевірка 
правильності 
виключення з 
оподатковуваного 
прибутку окремих 
видів доходів 
відповідно до 
законодавчих 
актів  

Цільові 
надходження 
цільове 
фінансування, 
капітальні вкладення 
у формі 
невіддільних 
поліпшень 
орендованого майна, 
зроблених 
орендарем  

Звіряють дані регістрів 
бухгалтерського та 
податкового обліку  

Доходи в 
бухгалтерському 
обліку відповідають 
доходам в регістрах 
податкового обліку  

5  Перевірка 
правильності 
розрахунку з 
податку на 
прибуток  

Декларація з податку 
на прибуток  

Звіряють правильність 
розрахунку, поданого 
організацією, з 
розрахунком, отриманими 
в результаті перевірки. 
Результати звірки 
відображають у робочому 
документі  

Дані декларації 
відповідають 
результатам звірки  

 
Під час документальної перевірки податку на прибуток, насамперед, необхідно 

упевнитися у правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів 
попередньої перевірки, а саме: 

- зміни по фактах порушень, що мали місце в минулому році, відображені у звітності 
поточного року як прибуток (збиток) минулих років, виявлений у поточному звітному 
періоді, а не внесені у звітність за минулий рік; 

- помилки в звітності поточного року, виявлені до подання і за твердження річного 
звіту за поточний рік, виправлені шляхом сторнування неправильних записів і заміни їх 
правильними в тому місяці, в якому вони виявлені; 

- донараховані за результатами перевірки суми податку на прибуток, штрафів, пені не 
віднесеш на валові витрати, що призводить до заниження оподатковуваного прибутку. 

 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8


 141 

ТЕМА 7. КОНТРОЛЬ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 
Лекція 2. 

Навчальна мета: вивчити особливості проведення контролю достовірності 
обчислення та своєчасності сплати податку на прибуток підприємств. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 20 хв. 
2. 20 хв. 
3. 20 хв. 
4. 10 хв. 
5.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
 

ПЛАН. 
1. Аудит відображення доходів. 
2. Аудит витрат звітного періоду.  
3. Аудит амортизаційних відрахувань.  
4. Оподаткування дивідендів. 
 

1. Аудит відображення доходів. 
 Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на 

такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта 
або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який 
підтверджує виконання робіт або надання послуг. 

Попередня (авансова) оплата товарів (робіт, послуг) не буде визнаватися доходами й не 
впливатиме на податкові зобов'язання платника. 

За допомогою касових та платіжних документів, а також товарно-транспортних 
накладних виявляються випадки відвантаження чи передоплати (отриманих авансів), які 
не знайшли відображення в доходах платника. 

Якщо підприємство здійснює товарообмінні операції або реалізує продукцію 
пов'язаним особам, то під час перевірки слід упевнитися, що доходи від цих операцій були 
визначені підприємством виходячи з договірної ціни, але не нижче за звичайну, тобто спра-
ведливу ринкову ціну. 

Необхідно перевірити відображення у доході поворотної фінансової допомоги, 
отриманої від осіб, що не с платниками податку на прибуток або від осіб, що 
сплачують його за нижчими ставками. При поверненні сума допомоги буде включена 
до складу витрат. 

Якщо платник отримує фінансову допомогу від іншого звичайного платника податку 
на прибуток і не повертає протягом 360 днів, доход збільшується на суму процентів, 
умовно нарахованих за кожний день фактичного використання допомоги, у розмірі 
облікової ставки НБУ. 

У дохід мають бути включені суми кредиторської заборгованості, за якими 
минув строк позовної давності; одержані штрафи і неустойки; суми акцизного 
податку, що сплачені покупцем підакцизних товарів на користь платника акцизного 
податку тощо. 

В той же час у доход не включаються суми ПДВ, отримані платником цього 
податку у складі ціни проданих товарів; кошти або майно, що надходять у вигляді 
інвестицій у корпоративні права тощо. При перевірці також потрібно звернути увагу на 
правильність визначення доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. З метою 
оподаткування заборгованість в іноземній валюті (крім заборгованості за товари, роботи, 
послуги), що перебуває на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перерахо-
вується в гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на останній робочий день 
звітного періоду. При цьому позитивні курсові різниці включаються до доходу платника. У 
разі від'ємного значення перерахунку – відносяться на зменшення позитивної різниці 
майбутніх періодів. 
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Під час перевірки з'ясовують, чи проводилась інвентаризація в тих випадках, 
коли її проведення є обов'язковим, а саме: 

- перед складанням річної звітності; 
- при зміні матеріально відповідальних осіб; 
- при зміні організаційно-правової форми (наприклад, перетворенні державного 

підприємства в акціонерне товариство); 
- при встановленні фактів крадіжки чи зловживань тощо. 
Перевіряється наявність наказу про створення інвентаризаційної комісії, 

правильність оформлення результатів (актів інвентаризації) та відображення їх у 
податковому обліку. Виявлені надлишки основних фондів, матеріальних цінностей, цінних 
паперів та іншого майна оприбутковуються і включаються до валових доходів 
підприємства. Невідшкодовані суми нестачі матеріалів понад норми природного убутку 
стягуються з винних осіб. 

 
2. Аудит витрат звітного періоду.  
Наступний блок питань стосується перевірки достовірності відображення в звітності  

витрат підприємства. 
Витрати, що формують собівартість товарів (робіт, послуг), визнаються витратами того 

звітного періоду, у якому визнано доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг). Інші 
витрати визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони були здійснені, з 
урахуванням, окремих особливостей. Так, наприклад, нараховані податки і збори включаються 
до витрат того звітного періоду, за який проводиться таке нарахування. 

Правильність обліку і списання матеріальних цінностей. При перевірці цього 
питання, по-перше, необхідно упевнитися в наявності всіх документів, що підтверджують 
списання коштів з банківських рахунків в оплату сировини та матеріалів, видачу 
готівкових коштів з каси підприємства, факт оприбуткування товарів на склад 
підприємства. Для цього використовуються банківські документи, витратні касові ордери, 
товарно-транспортні накладні. Особливу увагу слід звернути на відображення витрат у 
зв'язку з придбанням матеріалів у пов'язаних осіб. Такі витрати мають визначатися ви-
ходячи з договірної ціни, але не більшої за звичайну ціну. 

По-друге, у разі убутку запасів оцінка їх вартості у податковому обліку здійснюється 
методом РІРО, або методом прямої ідентифікації. 

Обґрунтованість витрат подвійного призначення (тобто витрат, які включаються з 
обмеженням). При проведенні аудиту слід мати на увазі, що до складу витрат відносяться: 

- витрати за встановленими нормами на ті види спецодягу, спецвзуття та 
спецхарчування, які затверджені в переліку Кабінету Міністрів України. Розповсюджені 
помилки з цього приводу —віднесення на валові витрати вартості форменого одягу, 
забезпечення спецодягом та спецвзуттям засновників підприємства; використання 
спецодягу та спецвзуття у ситуаціях, не пов'язаних з виконанням професійних обов'язків. 
Для перевірки слід використовувати контракти на придбання спецодягу, спецвзуття, спец 
харчування та інших засобів індивідуального захисту, документи складського обліку, в 
яких значаться найменування оприбуткованих товарів, їх кількість, загальна вартість, 
платіжні документи, дані про чисельність найманих працівників на підприємстві тощо; 

- витрати на науково-технічне забезпечення господарської діяльності у момент їх 
здійснення та незалежно від фактичної результативності проведених заходів (тобто 
сприяли вони зростанню доходу платника чи ні), зокрема, на винахідництво та раціоналі-
зацію, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення 
та дослідження моделей і зразків, виплату роялті. Але підставою для включення 
зазначених витрат до валових є їх обов'язковий зв'язок з напрямом основної діяльності 
підприємства; 

- витрати на підготовку кадрів у межах норм, встановлених Кабміном, за умов 
відповідності між профілем діяльності підприємства і профілем професійної підготовки, а 
також навчання в українських навчальних закладах осіб, які працюють на даному під-
приємстві, крім пов'язаних (наприклад, засновників підприємства або членів їхніх родин); 

- витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів — без обмежень, 
крім витрат на безоплатну роздачу зразків товарів та проведення презентацій з рекламними 
цілями, які не повинні у сукупності перевищувати двох відсотків від оподатковуваного 
прибутку за попередній рік. Усі витрати повинні мати документальні підтвердження: 
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договори; кошториси на представницькі витрати, затверджені керівником підприємства; 
накладні; товарні чеки тощо; 

- витрати на відрядження, зв'язані з напрямом основної діяльності підприємства, у 
тому числі витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу); на оплату вартості 
проживання в готелях, включаючи витрати на харчування чи побутові послуги (прання, 
чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни); ведення телефонних 
переговорів; оформлення закордонних паспортів, обов'язкове страхування — в межах 
фактичних сум, але за умови наявності документів, що засвідчують вартість цих витрат у 
вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків 
готелів, страхових полісів тощо. Додатково до вказаних витрат можуть відноситися не 
підтверджені документально суми добових витрат, у межах граничних норм, встановлених 
Кабінетом Міністрів України.  

Крім того, треба упевнитися в наявності позначок відряджуючої та 
приймаючої сторони на посвідченні про відрядження; 

- витрати на гарантійний ремонт проданих товарів  за умови наявності журналів 
обліку їх повернення, але не більше 10 відсотків обсягу їх продажу у звітному періоді; 

- витрати на окремі види страхування (майна, кредитних ри зиків, ризиків загибелі 
врожаю, екологічної шкоди тощо); 

витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів 
соціально-культурної сфери, які були на балансі підприємства до1997 року; 

- дитячих садків та ясел; 
- закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації; 
- дитячих музичних та художніх шкіл; 
- закладів охорони здоров'я, пунктів безоплатного медичного обстеження, 

профілактики та допомоги працівникам; 
- спортивних залів і майданчиків, що використовуються безоплатно для фізичного і 

психічного  оздоровлення працівників, клубів та будинків культури; 
- приміщень, які використовуються для організації харчування працівників 

підприємства; 
- багатоквартирного житлового фонду і об'єктів житлово-комунального 

господарства, що знаходяться на балансі підприємства; 
- дитячих таборів відпочинку, якщо вони не здаються в оренду. Не можна до складу 

валових відносити витрати капітального 
характеру по об'єктах соціально-культурної сфери і на поточне фінансування 

будинків відпочинку та туристичних баз. 
Аудит сплачених орендних платежів. Розмір орендної плати, яку можна відносити 

на витрати, залежить від форми власності майна (основних фондів), що орендується. При 
оренді майна комунальної форми власності та державного майна на витрати можна 
відносити суми орендної плати лише в межах встановлених законодавством розмірів. 
Оренда майна комерційних підприємств дозволяє відносити на витрати всю суму орендної 
плати, яка обґрунтована розрахунком до договору оренди. 

Аудит витрат на оплату праці та єдиного соціального внеску. При перевірці цього 
питання податковому інспекторові слід упевнитися, щоб у складі витрат не значилися ті 
витрати, які не пов'язані безпосередньо з оплатою праці. До них відносяться: матеріальна 
допомога (у тому числі в межах прожиткового мінімуму), дивіденди, витрати на 
фінансування особистих потреб фізичних осіб, не підтверджені документальними доказами, 
що такі виплати є компенсацією за фактично надані послуги або відпрацьований час. 
Виключенням є компенсація вартості послуг, отриманих від працівника. У разі виплати 
заробітної плати натурою треба упевнитися, що така виплата здійснена дозволеними 
товарами за цінами не нижчими від їх собівартості та відображана, як реалізація продукції. 

 Додатково у складі витрат можуть бути страхові платежі підприємства по договору 
довгострокового страхування життя найманих працівників або пенсійному забезпеченню 
чи участі у фонді банківського управління. Платник податку має право включити до складу 
витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, 
загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій 
найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. 
Оскільки, накопичувальна система пенсійного страхування не запроваджена в повному 
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обсязі із-за дефіцитності бюджету Пенсійного фонду України, тому платник податку має 
право включити до витрат кожного звітного податкового періоду у 2013 році 15 
відсотків заробітної плати нарахованої протягом року. 

Перевірка нарахування єдиного соціального внеску: 
- наявність трудових договорів з працівниками підпримства; 
- рівень заробітної плати повинен перевищувати її мінімальний розмір з врахуванням 

відповідної шкали тарифних коефіцієнтів; 
- встановлення достовірності об'єкта нарахування; 
- здійснення арифметичних підрахунків з одночасною перевіркою правильності 

застосування ставок нарахувань і відрахувань. 
В ході перевірки досліджуються табеля обліку відпрацьованого часу, декларації з 

ПДФО, форма 1 –ДФ тощо. 
При нарахуванні зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування до об'єкта нарахування зборів не 
можна включати: матеріальну допомогу, що не обкладається ПДФО (мінімальної 
заробітної плати на рік чи на поховання, лікування – мінімальна заробітна плата на 
місяць) у межах встановлених норм, витрати на відрядження у межах норм тощо. 

Аудит витрат по операціях з нерезидентами, що мають офшорний статус – витрати не 
включаються або мають певні обмеження.  

Аудит витрат на благодійні цілі. До складу витрат відносяться суми коштів або 
вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) протягом звітного року 
Державному бюджету або бюджетам місцевого самоврядування, до неприбуткових ор-
ганізацій у розмірі не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього року.  

Перевірка збитків минулих років, включених до складу витрат передбачає контроль 
правильності перенесення від'ємного значення об'єкту оподаткування. Збитки, які виникли 
з 2003 року, включаються до складу витрат без обмеження. Окрів збитків від операцій в 
іноземній валюті та з цінними паперами – вони зараховуються в рахунок зменшення 
прибутку від цих операцій в наступних звітних пеіодах. 

 
3. Аудит амортизаційних відрахувань.  
Аудит нарахування амортизації у податковому обліку передбачає перевірку: 
- правильності визначення об'єктів амортизації  за групами основних засобів та 

нематеріальних активів та можливе встановлення фактів нарахування амортизації на 
об'єкти невиробничого призначення; 

- правильності застосування норм амортизаційних відрахувань; 
правильність використання методу нарахування амортизації згідно наказу про 

облікову політику платника. Для цього слід враховувати, що всі основні засоби для нара-
хування амортизації поділяються на групи, кожна з яких має мінімальний термін служби, 
який може збільшуватися. Неправильний розподіл основних фондів по групах може при-
звести до помилкового нарахування амортизації і оподатковуваного прибутку; 

- правильності визначення балансової вартості окремих об'єктів основних засобів, до 
якої застосовуються норми амортизації. Балансова вартість групи основних засобів на 
початок звітного періоду розраховується за такою формулою: 

Б3=Бп + Лп-Вп-Ап, 
де: Бз, — балансова вартість групи на початок звітного періоду; Бп — балансова 

вартість групи на початок попереднього періоду; Пп — сума витрат, понесених на 
придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модер-
нізації та інших поліпшень основних фондів протягом попереднього звітного періоду у 
межах норм. Вп—сума виведених з експлуатації основних фондів протягом  попереднього 
періоду; 

Ап — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у попередньому періоді. 
Особливу увагу при перевірці цього питання слід приділяти правильності збільшення 

та зменшення балансової вартості основних засобів. Так, у разі продажу об'єктів 1 групи 
основних засобів та нематеріальних активів сума перевищення виручки над їх балансовою 
вартістю включається до складу витрат. Навпаки, сума перевищення балансової вартості 
над виручкою зараховується до валових витрат;  

- правильності податкового обліку витрат на поліпшення основних засобів. Так, 
амортизації не підлягають та відносяться до складу витрати підприємства на придбання, 
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ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення виробничих засобів у розмірі 
10% від сукупної вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. Витрати, що 
перевищують таку суму, збільшують балансову вартість основних засобів та 
розподіляються пропорційно вартості. 

 
4. Оподаткування дивідендів. 
 При проведенні аудиту оподаткування прибутку підприємства треба знати, що 

виплати дивідендів власникам корпоративних прав здійснюються пропорційно їх частці 
у статутному фонді, незалежно від наявності оподатковуваного прибутку. Джерелом їх 
сплати є власні кошти підприємства. Одночасно з виплатою дивідендів до бюджету 
вноситься авансовий внесок податку на прибуток у розмірі діючої ставки від суми 
дивідендів без зменшення такої виплати. 

Нарахована далі сума податку на прибуток за звітний  період зменшується на 
суму авансового внеску, сплаченого при виплаті дивідендів. У разі збиткового 
результату авансовий внесок збільшує від'ємне значення податкових зобов'язань. 

Ці норми оподаткування дивідендів не розповсюджується на платників єдиного 
податку — емітентів корпоративних прав. 

У юридичних осіб, що отримують дивіденди, їх сума не включається до складу 
валового доходу, у фізичних осіб — оподатковується згідно норм законодавства про 
оподаткування фізичних осіб 

авансовий внесок не справлятиметься при виплаті дивідендів: 
 фізичним особам; 
 суб'єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування; 
 платниками фіксованого сільськогосподарського податку; 
 управителем фонду операцій із нерухомістю власникам сертифікатів фонду операцій із 

нерухомістю в результаті розподілу доходу такого фонду. 
Новацією ПК є те, що авансовий внесок із податку на прибуток при виплаті дивідендів 

сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів 
пропорційно до питомої ваги суми витрат відокремлених підрозділів у загальній сумі таких 
витрат платника податку, визначених в останній податковій звітності, поданій таким 
платником податку. 

 
 

ТЕМА 8 . КОНТРОЛЬ  ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН. 
Лекція 1. 

Навчальна мета: визначити зміст та процедурні особливості податкового 
аудиту щодо  утримання податку з доходів фізичних осіб . 

Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 20 хв. 

2. 20 хв. 

3. 10 хв. 

4. 10 хв. 

5. 10 хв. 

6.  Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН 

1. Контроль сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, 
та сум утриманого з них податку. 

2. Контроль нарахування ПДФО з доходу від підприємницької діяльності 
3. Контроль забезпечення повноти та правильності декларування і визначення 

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб підприємцями за 2010 рік.  
4. Оподаткування доходів підсобного господарства. 
5. Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального 
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річного оподатковуваного доходу  
 

1. Контроль сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 
податку, та сум утриманого з них податку. 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, та сум утриманого з них податку (далі – податковий розрахунок) 
відповідно до вимог статті 51 глави 2, підпункту 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 глави 6 
розділу ІІ, підпункту „б‖ пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України 
(далі – Кодекс) подається податковими агентами, а саме: юридичними особами (їх філіями, 
відділеннями, іншіми відокремленими підрозділами), самозайнятими особами, 
представництвами нерезидентів  юридичних осіб, які незалежно від організаційно-
правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування 
(виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, 
надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати 
податок, передбачений розділом ІV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної 
особи з доходів, що виплачуються такій особі. 

Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) 
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. 
Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.  

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або 
святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що 
настає за вихідним або святковим днем. 

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами 
та на підставах, які передбачені Кодексом. 

Якщо після подачі податкового розрахунку за звітний період податковий агент подає 
новий податковий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку 
подання податкового розрахунку за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у 
пункті 50.1 статті 50 Кодексу, не застосовуються. 

На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) 

податковий розрахунок заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без 

помарок, закреслень, виправлень і уточнень, вказуються порядкові номери сторінок. У 

незаповнених полях інформаційного рядка проставляється прочерк. Податковий розрахунок 

може бути наданий контролюючого органу в електронній формі за добровільним рішенням 

податкового агента. 

Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до 

контролюючого органу. Другий – з підписом особи, відповідальної за приймання 

розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій 

реєстрації розрахунку в органі Міндоходів і зборів, - повертається податковому агенту.  

Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю 

працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов'язковим 

заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку у паспорті) – однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 

1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє 

собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої 

порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. 

Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються. 

 У графі 9 „Ознака (0, 1)‖ відображається ознака „0‖, якщо рядок потрібно ввести, чи 

ознака „1‖, якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового 

та уточнюючого податкового розрахунків.  

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі 

самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про 

помилки, виявлені органом Міндоходів і зборів.  У разі необхідності проведення коригувань 

податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий 
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податковий розрахунок. 

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення 

коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий 

податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.  

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є 

однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі 

інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по 

рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з 

повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами Міндоходів і зборів до 

податкового агента.  

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно 

повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" – на вилучення рядка. Для введення 

нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 

указати "0" – на введення рядка.  Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно 

вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту та ввести правильну інформацію, 

тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а 

другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується 

"1" - рядок на вилучення, а в другому – "0" - рядок на введення.  

 

2. Контроль нарахування ПДФО з доходу від підприємницької діяльності 

Дохід, отриманий від здійснення підприємницької діяльності, що обкладається 

єдиним податком, не включається до складу сукупного оподатковуваного доходу за 

підсумками звітного року такого платника, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і 

не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань платника єдиного податку 

(ст.2). Платник єдиного податку не є платником податку на доходи фізичних осіб 

(прибуткового податку з громадян) саме від здійснення того виду підприємницької 

діяльності, дохід від якої обкладається єдиним податком (ст.6). 

Таким чином, особа, яка є джерелом виплати доходу (виручки) на користь суб’єкта 

підприємницької діяльності, не утримує податок з таких виплат, за умови пред’явлення 

останнім документу, підтверджуючого, що він зареєстрований підприємцем (Свідоцтва про 

державну реєстрацію). 

При цьому, податковий агент повинен зазначити відомості про всі виплачені 

підприємцям суми у складі податкової звітності та повідомити про такі виплати податковому 

органу за ф. № 1ДФ за ознакою доходу „42‖ „Дохід у межах підприємницької діяльності, 

виплачений самозайнятій особі‖. 

У випадку виплати юридичною особою доходу (виручки) на користь суб’єкта 

підприємницької діяльності, останній за будь – яких причин не пред’являє документів, 

підтверджуючих, що він зареєстрований підприємцем, така юридична особа – податковий 

агент повинен виконати всі покладені на нього Законом функції податкового агента у 

відповідності до п. 8.1. ст.8, п. 17.2 „а‖ ст. 17, п. 19.2 ст. 19 цього Закону, зокрема, 

нарахувати, утримати та перерахувати до бюджету податок з виплаченого на користь такого 

платника доходу та повідомити про це податковому органу у податковому розрахунку за ф. 

№ 1ДФ за ознакою доходу „01‖ як про дохід за цивільно-правовим договором. 

 

3. Контроль забезпечення повноти та правильності декларування і визначення 

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб підприємцями  
 Фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу за місцем своєї 

податкової адреси податкову декларацію у строки, визначені пп.49.18.5 п.49.18 ст.49 

Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та зазначають в ній авансові платежі з податку 

на доходи фізичних осіб на поточний 2011 рік.  

Відповідно до п.п.177.5.3 п.177.5 ст.177 Кодексу остаточний розрахунок податку на 

доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку самостійно 
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згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним 

протягом року податку на доходи фізичних осіб та суми плати за торговий патент на підставі 

документального підтвердження факту їх сплати.  

Форма податкової декларації встановлюється Міністерством фінансів України (п.179.9 

ст.179). При цьому, Кодекс передбачає, що до визначення нових форм декларацій 

(розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що 

настає за податковим періодом, у якому відбулось їх оприлюднення, є чинними форми 

декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення (п.46.6 ст.46 Кодексу). 

Таким чином, для відображення результатів діяльності фізичні особи – підприємці у 

декларації (форма № 1, додаток № 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян) 

заповнюють пункт 1.3 розділу 1 декларації, в якому зазначають доходи, одержані від 

підприємницької діяльності. 

Разом з тим, розділ 3 форми податкової декларації не містить спеціальних граф щодо 

відображення самостійно визначеного підприємцем податкового зобов’язання з податку на 

доходи фізичних осіб за звітний період та авансових платежів на 2011 рік. 

Для забезпечення виконання вимог Кодексу та з метою єдиного підходу щодо 

визначення податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у пункті 3.1. 

Розділу 3 декларації фізичні особи – підприємці зазначають чистий оподатковуваний дохід за 

звітний рік та остаточну суму податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті 

(поверненню), з урахуванням сплачених протягом року авансових платежів та суми плати за 

торговий патент. У разі, якщо за результатами звітного року сума податку підлягає сплаті, то 

вона відображається із знаком „+‖ (наприклад ПДФО: +1000грн.), а якщо підлягає 

поверненню – із знаком „-‖ (наприклад ПДФО: -800грн). 

В пункті 3.2 Розділу 3 декларації фізичні особи – підприємці відображають очікуваний 

дохід на наступний рік та суму авансових платежів з розбивкою по строках сплати, 

визначених пп.177.5.1 п.177.5 ст.177 Кодексу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня, до 

15 листопада). 

Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом поточного року в 

установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на 

загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності 

Кодексу та відповідно з пп.177.5.2 п.177.5 ст.177 Кодексу подають податкову декларацію за 

результатами звітного кварталу, в якому розпочата діяльність або здійснено перехід на 

загальну систему оподаткування, відображають самостійно розраховані авансові платежі в 

аналогічному порядку. 

Враховуючи вищевикладене, зобов’язуємо довести дані методичні рекомендації для 

застосування у практичній роботі до підвідомчих органів Міндоходів і зборів, а також у 

встановленому порядку – до платників податків – підприємців. 

 

4. Оподаткування доходів підсобного господарства. 
Відповідно до підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу 4 Податкового 

кодексу України без оподаткування громадянин може отримати доходи від продажу власної 

сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, 

наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України (ч.1 ст.121): 

 для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара; 

 для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; 

 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибних ділянок) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 

гектара, в містах - не більше 0,10 гектара; 

 для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара. 

 Діяльність, пов'язана з вирощуванням (переробкою) сільськогосподарської продукції 

на цих земельних ділянках, не є підприємницькою. При цьому фізичні особи - власники 

(користувачі) таких земельних ділянок мають право продавати надлишки вирощеної на них 
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сільськогосподарської продукції як підприємствам-виробникам, заготівельним організаціям, 

так і кінцевим споживачам – громадянам. 

 При цьому, у разі продажу такої продукції власником (користувачем) земельної 

ділянки покупцеві - податковому агенту (підприємствам - переробникам, заготівельним 

організаціям, підприємцям та іншим особам, які за законом є податковими агентами), своє 

право на отримання доходу без утримання податку громадянин підтверджує отриманою в 

місцевій раді довідкою про наявність земельної ділянки за встановленою формою 3-ДФ.  

 Коли громадянин не має право на отримання довідки: 
  - громадянин особисто не вирощував (не виробляв) сільськогосподарську продукцію, 

яку він має намір реалізовувати (є перекупником сільгосппродукції); 

 - у громадянина розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, який він отримав у власність шляхом придбання, отримання у спадок або в 

подарунок, перевищує встановлений Земельним кодексом України розмір (2 га); 

-  громадянин вирощує сільгосппродукцію на земельних ділянках, на які він не має 

права власності, в т.ч. на орендованих. 

- громадянин є головою чи членом фермерського господарства або зареєстрований 

суб'єктом підприємницької діяльності з видом діяльності "вирощування та/або реалізація 

сільгосппродукції"; 

 -  громадянин займається вирощуванням (виробництвом) та/або реалізацією товарної 

сільськогосподарської продукції; 

 - громадянин фактично використовує для вирощування сільгосппродукції, яка ним 

реалізується, належні йому земельні ділянки, розмір яких перевищує встановлені ст.121 

Земельного кодексу України розміри. 

 Якщо громадянину для ведення особистого селянського господарства надано згідно зі 

ст. 121 Земельного кодексу України до 2 га землі, і цей розмір збільшено в результаті 

отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), отриманої при розпаюванні 

колективних господарств, то права на Довідку він не має. 

 Якщо сільськогосподарська продукція реалізується фізичною особою, яка не має такої 

довідки, або довідка не відповідає висунутим до неї вимогам, то податковий агент 

зобов'язаний утримати податок з усієї суми, виплаченої за закупівлю такої продукції у 

фізичної особи. 

 Довідка форми № 3-ДФ видається безкоштовно сільськими, селищними, міськими 

радами власнику сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної 

переробки) у 10-денний строк з дня звернення за місцем проживання або місцем 

розташування земельної ділянки на підставі письмової заяви. 

 Форма довідки, термін її дії, порядок її видачі затверджені наказом МІНДОХОДІВ 

України від 21 грудня 2010 року № 975 «Про затвердження Порядку видачі довідки про 

право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та 

її форми». 

 У довідці зазначаються: 

 - порядковий номер, за яким довідка зареєстрована, дата (число, місяць, рік) її видачі 

сільською, селищною, міською радою; 

- паспортні дані власника сільськогосподарської продукції (прізвище, ім'я, по батькові 

власника сільськогосподарської продукції; серія та номер паспорта, ким і коли виданий), 

місце проживання (область, район, населений пункт,т вулиця, будинок, корпус, квартира); 

- реєстраційний номер облікової картки фізичної особи-платника податків власника 

сільськогосподарської продукції згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників 

податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) власника 

сільськогосподарської продукції; 

- вид використання земельної ділянки; 
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- розмір земельної ділянки в гектарах; 

- ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради; 

- дата, до якої дійсна довідка. 

 У разі втрати або пошкодження довідки видається дублікат, про що робиться 

відповідний запис на бланку довідки. 

 У разі зміни інформації, зазначеної в довідці, власник сільгосппродукції письмово 

інформує про це міську раду, яка в 10 денний строк видає йому нову довідку з урахуванням 

відповідних змін. При цьому попередня довідка анулюється. 

 Термін дії довідки становить 5 років. Довідки (включаючи дублікати) видаються 

громадянам безкоштовно. 

 Інформація про видачу довідки передається сільською, селищною, міською радою до 

контролюючого органу за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з 

моменту видачі довідки. 

 

5. Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального 

річного оподатковуваного доходу  

 Платники податку на доходи фізичних осіб (далі – платники податку), які відповідно 

до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов'язані подавати декларацію або мають 

право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при 

застосуванні права на податкову знижку, ведуть облік у Книзі обліку доходів і витрат для 

визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі - Книга) згідно з 

формою, затвердженою цим наказом. 

Ведення Книги здійснюється у такому порядку:  

Платники податку повинні заводити Книгу самостійно. Книга може мати вигляд, як 

правило, зошита чи блокнота, що купується платниками самостійно.  

Записи у графах Книги здійснюються безпосередньо платником податку або 

уповноваженим представником здійснювати такі записи, кульковою або чорнильною 

ручкою, чітко і розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум 

доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат.  

Підрахунки відображених у Книзі даних проводяться для цілей заповнення декларації 

(коли згідно з нормами Кодексу таке подання є обов'язковим або платники податку мають 

право подати таку декларацію з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі 

при застосуванні права на податкову знижку за наслідками звітного податкового року з 

урахуванням положень статті 166 розділу IV Кодексу). Суми отриманих доходів, понесених 

витрат та сплачених (перерахованих) податків відображаються в графах Книги у гривнях.  

До граф 1 та 2 записують відповідно дати отримання доходу або понесених витрат, 

код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій 

України, місцезнаходження для юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові та 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання для фізичної особи.  

До граф 3 - 6 записують відповідно суми доходів, з яких складається загальний річний 

оподатковуваний дохід, а також суми понесених витрат, підтверджених документально.  

У графу 7 записують суми сплаченого (перерахованого) податку.  

Облік документів і відомостей, пов'язаних з правом на отримання податкової 

знижки згідно зі статтею 166 Кодексу, платники податків можуть вести в реєстрі 

документів, записи в якому проводяться у довільній формі.  

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового 

року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими 

документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими 
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касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і 

їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено 

вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання). 

Книга та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податку та 

повинні надаватись органам державної податкової служби на їх вимогу та у межах їх 

компетенції, визначеної Кодексом. 
 
 

ТЕМА 8 . КОНТРОЛЬ  ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН. 
Лекція 2. 

Навчальна мета: визначити зміст та процедурні особливості податкового 
аудиту щодо  утримання податку з доходів фізичних осіб.  

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 25 хв. 
2. 25 хв. 
3. 20 хв. 
4. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН 

1. Камеральна перевірка декларації з ПДФО. 
2. Подання податкової декларації про майновий стан і доходи державними 

службовцями. 
3. Декларування доходів з метою отримання податкової знижки. 
 
1. Камеральна перевірка декларації з ПДФО. 
Згідно з пунктом 179.11 ст.179 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 

2755-VI (далі – Кодекс) фізичні особи у випадках та обсягах, визначених законом, подають 
податкову декларацію, де зазначаються відомості про доходи, майновий стан, витрати, 
зобов'язання фінансового характеру, а також в додатку до податкової декларації зазначається 
інформація щодо вказаних відомостей членів сім'ї в усіх випадках її подання, передбачених 
законом.  

Відповідно п. 49.1 ст. 49 Кодексу податкова декларація подається за звітний період в 
установлені цим Кодексом строки органу державної податкової служби, в якому перебуває 
на обліку платник податків (податковою адресою).  

Пунктом 45.1 ст. 45 Кодексу передбачено, що платник податків - фізична особа 
зобов'язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків - 
фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник 
податків в органі державної податкової служби. Платник податків - фізична особа може мати 
одночасно не більше однієї податкової адреси.  

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не 
передбачено Кодексом, в один із таких способів:  

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;  
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;  
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо 

реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. 
(п.49.3 ст.49 Кодексу).  

Керуючись п.п.49.18.4 п. 49.18 ст.49 Кодексу податкові декларації подаються за 
базовий звітний (податковий) період, що дорівнює  календарному року для платників 
податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним.  

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи та детальна інструкція щодо її 
заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395 «Про 
затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо 
заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в 
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Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1532/20270 із внесеними змінами наказом 
Міністерства фінансів України від 03.02.2012 № 84 „Про внесення змін до наказу 
Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395‖  

Зокрема, декларація та додатки до неї заповнюються таким чином, щоб забезпечити 
вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну 
зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього 
або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.  

У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У 
декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок 
пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.  

Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним 
підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення 
декларації.  

гідно з пунктом 179.12 статті 179 Кодексу за зверненням платника податку орган 
державної податкової служби, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку 
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за встановленою 
формою.  

Форма довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 
декларацію) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2011 № 1742 «Про 
затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 
декларацію)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1571/20309.  

Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи може отримати будь-який 
платник податку особисто за письмовим зверненням протягом трьох робочих днів.  

Водночас, згідно п. 63.5 ст. 63 Кодексу всі фізичні особи - платники податків та зборів 
реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про 
них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному 
Кодексом. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків затверджено наказом ДПА України від 17.12.10 N 954 (далі – Наказ 954) 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 29 грудня 2010 року №1388/18683.  

Зокрема, у розділі 1Х п.1. Наказу 954 визначено, що фізичні особи зобов'язані подавати 
органам державної податкової служби відомості про зміну даних, які вносяться до Облікової 
картки або Повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і 
мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання 
Заяви за формою N 5ДР або за формою N 5ДРП.  

Також, Державна податкова служба України з врахуванням листа Міністерства 
фінансів України від 30.01.2012 року №31-08310-3-8/520 надає роз’яснення стосовно 
декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру особами, які 
займають посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а 
також які претендують на зайняття відповідних посад.  

2. Подання податкової декларації про майновий стан і доходи державними 
службовцями. 

Починаючи з 1 січня 2012 року державні службовці, посадові особи органів місцевого 
самоврядування, особи, які претендують на зайняття посади державного службовця або в 
органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати 
України, кандидати на пост Президента України, кандидати на посаду Прем'єр-міністра 
України, кандидати на посаду члена Кабінету Міністрів України, кандидати у депутати 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, 
селищного, місткого голови зобов’язані подати дві декларації:  

перша – декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 
минулий рік, яка подається щорічно до 1 квітня за місцем роботи (служби) за формою, що 
додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;  

друга – податкова декларація про майновий стан і доходи, яка подається щорічно до 1 
травня до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку особа за 
формою, встановленою Міністерством фінансів України.  

Водночас, особам, які претендують на зайняття посади державного службовця або в 
органах місцевого самоврядування, кандидатам на обрання суддею, кандидатам на посаду 
Прем'єр-міністра України, кандидатам на посаду члена Кабінету Міністрів України, 
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кандидатам у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на 
посаду сільського, селищного, місткого голови необхідно подати за місцем майбутньої 
служби (роботи) або до відповідної територіальної виборчої комісії довідку органу 
державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову 
декларацію).  

 
3. Декларування доходів з метою отримання податкової знижки. 
Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи виникає у разі:  
 отримання окремих доходів, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не 

утримувався (наприклад доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами, 
зокрема, продаж цінних паперів, корпоративних прав та інші);  

 отримання доходів від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів 
(наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом 
підприємницької діяльності);  

 отримання іноземних доходів;  
 отримання інших доходів, з яких протягом  року податок не утримувався.  
Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, якщо він 

отримував доходи:  
виключно від податкових агентів;  
від операцій продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному посвідченні 

договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб.  
Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову 

знижку. Зокрема, це громадяни, котрі сплачували протягом минулого року за навчання 
закладам освіти, страхували себе або членів своєї сім’ї, сплачували внески у недержавні 
пенсійні фонди, перераховували кошти у вигляді пожертвувань неприбутковим організаціям, 
усиновлювали дітей, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом, понесли 
витрати у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові 
податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, 
стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. Таким громадянам Кодексом 
надано право подати декларацію на податкову знижку та отримати повернення частини 
сплаченого протягом 2011 року в бюджет податку на доходи. Умови, порядок надання 
податкової знижки, перелік витрат, дозволених для включення до складу податкової знижки 
та обмеження щодо права на її  нарахування  визначені у ст. 166 Кодексу.  

Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний 
номер облікової картки платника податку, а також резиденту-фізичній особі, яка через свої 
релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової 
служби і має про це відмітку в паспорті.  

Для того, щоб правильно заповнити податкову декларацію платники податку, які 
зобов’язані подавати декларацію або мають право на таке подання з метою повернення 
надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку, 
повинні вести облік отриманих доходів у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми 
загального річного оподатковуваного доходу.  

 
ТЕМА 9 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМІ 

ОПОДАТКУВАННЯ. 
 
Навчальна мета: дати характеристику податкового контролю у сфері застосування  
спрощеної системи оподаткування. 

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 

1. 10 хв. 
2. 5 хв. 
3. 5 хв. 
4. 5 хв. 
5. 5 хв. 
6. 5 хв. 
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7. 5 хв. 
8. 5 хв. 
9. 5 хв. 
10. 5 хв. 
11. 5 хв. 
12. 5 хв. 
13. 5 хв. 
14. 5 хв. 
15.  Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН. 

 
1. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі.  
2. Не можуть бути платниками єдиного податку. 
3. Визначення побутових послуг для ІІ – ІІІ груп платників єдиного податку. 
4. Платники єдиного податку звільняються від сплати. 
5. Порядок визначення доходів та їх склад. 
6. Відповідальність за перевищення суми встановленого граничного доходу. 
7. Особливості обрання ставок єдиного подату, з урахуванням ПДВ. 
8. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. 
9. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку. 
10. Перехід на єдиний податок. 
11. Фіксований сільськогосподарський податок. 
12. Порядок нарахування та строки сплати податку ФСГП. 
13. Особливості обкладення платників фіксованого сільськогосподарського 

податку окремими податками і зборами. 
14. Порядок набуття та скасування статусу платника ФСГП. 
 

1. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі 
  

Групи 

Кількість 

найманих 

працівників 

Доход за 

календарний 

рік, що 

передував 

переходу на 

ЄП 

Види діяльності 

Ставка ЄП: фіксована 

( % до мінімальної зарплати 

(МЗП)станом на 1 січня) або % до 

доходу) 

1 

(фізособі - 

підприємці) 

без найманих 

працівників 

не перевищує  

150 000 грн 

роздрібний 

продаж товарів з 

торговельних 

місць на ринках, 

надання 

побутових послуг 

населенню 

1% — 10% від мінімальної зарплати 

2 

(фізособи - 

підприємці) 

одночасно не 

перевищує 10 осіб 

не перевищує  

1 000 000 грн 

надання послуг, в 

т.ч. побутових, 

платникам 

єдиного податку 

та/або населенню;  

- виробництво 

та/або продаж 

товарів; 

- ресторанне 

господарство 

2% — 20% від мінімальної зарплати 

3 (фізособи - 

підприємці) 

одночасно не 

перевищує 20 осіб 

не перевищує  

3 000 000 грн 

всі види 

діяльності з 

урахуванням 

обмежень  

а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ; 

б) 5% від доходу у разі включення ПДВ 

до складу єдиного податку 

4 середньооблiкова не перевищує  всі види а) 3% від доходу у разі сплати ПДВ; 
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(юрособи) кількість 

працівників не 

перевищує 50 осіб 

5 000 000 грн діяльності з 

урахуванням 

обмежень  

б) 5% від доходу у разі включення ПДВ 

до складу єдиного податку 

5 (фізособи - 

підприємці) 

середньооблiкова 

кількість 

працівників не 

перевищує 20 осіб 

не перевищує  

20 000 000 грн 

всі види 

діяльності з 

урахуванням 

обмежень  

а) 5% від доходу у разі сплати ПДВ; 

б) 7% від доходу у разі включення ПДВ 

до складу єдиного податку 

6 

(юрособи) 

середньооблiкова 

кількість 

працівників не 

перевищує 50 осіб 

не перевищує  

20 000 000 грн 

всі види 

діяльності з 

урахуванням 

обмежень  

а) 5% від доходу у разі сплати ПДВ; 

б) 7% від доходу у разі включення ПДВ 

до складу єдиного податку 

 

2. Не можуть бути платниками єдиного податку (291.5): 
- Суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які 

здійснюють: 
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор; 
2) обмін іноземної валюти; 
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного 

продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, 
пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); 

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у 
тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) 
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, 
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);  

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин 
місцевого значення;  

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, 
яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", 
сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;  

7) діяльність з управління підприємствами;  
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню); 
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації 

торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;  
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів; 
- Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження, 

діяльність у сфері аудиту; 
- Фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа 

яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких 
перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх 
частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів; 

- Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного 
забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; 
реєстратори цінних паперів; 

- Суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать 
юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 
відсотків; 

- Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, 
яка не є платником єдиного податку; 

- Фізичні та юридичні особи - нерезиденти; 
- Суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником 

єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник 
внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари 
(виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій). 

  
3. Визначення побутових послуг для ІІ – ІІІ груп платників єдиного податку: 
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1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 
2) послуги з ремонту взуття; 
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним 

замовленням; 
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 
12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням; 
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів 

за індивідуальним замовленням; 
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 
23) послуги з ремонту годинників; 
24) послуги з ремонту велосипедів; 
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку 

та металовиробів; 
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 
31) послуги з виконання фоторобіт; 
32) послуги з оброблення плівок; 
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) послуги перукарень; 
37) ритуальні послуги; 
38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 
39) послуги домашньої прислуги; 
40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням. 
  

4. Платники єдиного податку звільняються від сплати: 
1) податку на прибуток підприємств; 
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи;  
3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується 
фізичними особами та юридичними особами, які обрали єдиний податок з ПДВ; 

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не 
використовуються ними для провадження господарської діяльності; 

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. 
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5. Порядок визначення доходів та їх склад: 
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) 

періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній 
формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні 
доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також 
доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві 
власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності; 

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, 
відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в 
грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі 
безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). 

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику 
єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими 
договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або 
іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, 
передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким 
платником єдиного податку. 

 До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на 
додану вартість, та платника єдиного податку четвертої та шостої груп за звітний період 
також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної 
давності. 

 До суми доходу платника єдиного податку четвертої та шостої груп за звітний період 
включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які 
отримана попередня оплата (аванс) у період перебування за загальній системі оподаткування. 

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів 
платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання 
платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, 
послуг).  

Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану 
вартість, та платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу є 
дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 

Для платника єдиного податку четвертої та шостої груп датою отримання доходу також 
є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня 
оплата (аванс) у період перебування на загальній системі оподаткування. 

До складу доходу, не включаються:  
1) суми податку на додану вартість; 
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними 

підрозділами платника єдиного податку; 
3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої 

протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; 
4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших 

фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або 
державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; 

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - 
платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару 
(робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання 
договору або за листом-заявою про повернення коштів; 

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період 
перебування на загальній системі оподаткування, вартість яких була включена до доходу 
юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального 
оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; 

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, 
наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, 
встановлених цим Кодексом; 

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника 
єдиного податку до статутного капіталу такого платника; 

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим 
Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 
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що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів; 
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку - юридичною особою від інших 

платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом. 
 

6. Відповідальність за перевищення суми встановленого граничного доходу: 
Для платників єдиного податку першої – третьої і п'ятої груп у розмірі 15 відсотків до 

суми перевищення обсягу доходу. 
Для платників четвертої та шостої груп встановлюються у подвійному розмірі ставок, 

за якими вони оподатковуються. 
Застосування спрощеної системи оподаткування при перевищенні граничного 

обсягу доходу: 
1. Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили 

обсяг доходу, визначений для таких платників , з наступного календарного кварталу за 
заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників 
єдиного податку другої або третьої або п'ятої групи, або відмовляються від застосування 
спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у 
розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 
якому допущено перевищення обсягу доходу; 

2. Платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) 
періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, в наступному податковому (звітному) 
кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для 
платників єдиного податку третьої або п'ятої групи, або відмовляються від застосування 
спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у 
розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 
якому допущено перевищення обсягу доходу; 

3. Платники єдиного податку третьої групи, які перевищили у податковому періоді 
обсяг доходу, у наступному податковому кварталі за поданою ними заявою переходять на 
застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку п'ятої 
групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. 

Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у 
розмірі 15 відсотків. 

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у 
якому допущено перевищення обсягу доходу. 

4. Платники єдиного податку четвертої та шостої груп, які перевищили у податковому 
періоді обсяг доходу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у 
подвійному розмірі ставок, визначених для четвертої та шостої груп.  
Платники четвертої групи в наступному податковому кварталі мають право за поданою ними 
заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку 
шостої групи, або відмовитися від застосування спрощеної системи.  
Платники шостої групи зобов'язані, перейти на загальну систему оподаткування. 

5. Платники єдиного податку п'ятої групи, які перевищили у податковому періоді обсяг 
доходу, визначений для таких платників до суми перевищення застосовують ставку єдиного 
податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов'язані, перейти на загальну систему 
оподаткування; 

  
7. Особливості обрання ставок єдиного подату, з урахуванням ПДВ: 

1) ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, а 
для п'ятої і шостої групи у розмірі 7 відсотків, може бути обрана: 

а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану 
вартість, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви 
щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів 
до початку наступного календарного кварталу; 

б) платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 
відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо 
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зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 
календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого 
платника єдиного податку платником податку на додану вартість; 

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану 
вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації 
платником податку на додану вартість відповідно і подання заяви щодо переходу на 
спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку 
наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на 
додану вартість; 

У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, платники єдиного 
податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 або 10 
відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом 
подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної 
системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного 
календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на 
додану вартість. 

 
8. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є 
календарний рік. 

2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - шостої груп є 
календарний квартал. 

Податковий період починається з першого числа першого місяця податкового періоду і 
закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового періоду. 

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси. 
1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом 

здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 
Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю 

найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного 
місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка 
(листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. 

2. Платники єдиного податку третьої - шостої груп сплачують єдиний податок 
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за 
податковий (звітний) квартал. 

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 
календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий 
квартал. 

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності 
податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до 
останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової 
служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з 
припиненням провадження господарської діяльності. 

 
9. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку 

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та 
п'ятої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за 
підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. 

Платники єдиного податку третьої та п'ятої групи, які є платниками податку на додану 
вартість, ведуть облік доходів та витрат за встановленою формою (розробляється 
Міністерством фінансів). 

Платники єдиного податку четвертої та шостої груп використовують дані спрощеного 
бухгалтерського обліку щодо доходів та витра.т  

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової 
служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного 
податкового періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові 
внески. 

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив 
перевищення протягом року встановленого обсягу доходу та самостійно не перейшов на 
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сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої 
або третьої групи. 

Платники єдиного податку другої - шостої груп подають до органу державної 
податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені 
для квартального податкового (звітного) періоду.  

Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем 
податкової адреси. 

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової 
служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового періоду, у 
разі перевищення протягом року встановленого обсягу або самостійного прийняття рішення 
про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку 
другої, третьої або п'ятої групи. 

 
10. Перехід на єдиний податок 

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання 
подає до органу державної податкової служби заяву. 

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. 
Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення 

місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної 
системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої 
групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за 
місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку. 

Зареєстровані в установленому законом порядку суб'єкти господарювання 
(новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання 
спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої - 
шостої груп, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.  

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів (загальна система 
оподаткування), може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування 
шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 
календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт 
господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз 
протягом календарного року. 

 
11. Фіксований сільськогосподарський податок 

Платниками податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

У селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) з племінної справи у 
тваринництві до продукції власного виробництва також належать племінні (генетичні) 
ресурси, придбані в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із 
племінної справи у тваринництві та реалізовані вітчизняним підприємствам для осіменіння 
маточного поголів’я тварин. 

Якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, 
перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу 
України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка 
дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється 
на: 1) усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються; 2) кожну окрему особу, утворену 
шляхом поділу або виділу; 3) особу, утворену шляхом перетворення. 

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, 
можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського 
товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма 
товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом перетворення платника 
податку, можуть бути платниками податку в рік перетворення, якщо частка 
сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) 
рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

 Сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом поділу або виділення, 
можуть бути платниками податку з наступного року, якщо частка сільськогосподарського 
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товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або 
перевищує 75 відсотків. 

Новоутворені сільськогосподарські товаровиробники можуть бути платниками податку 
з наступного року, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за 
попередній податковий (звітний) рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

Не може бути зареєстрований як платник податку: 
 суб’єкт господарювання, у якого понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу 

сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить 
дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра; 

 суб’єкт господарювання, що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації 
підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29  
2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного 
виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції; 

 суб’єкт господарювання, який на день подання документів для набуття статусу 
платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового 
боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних 
обставин). 

Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є 
площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) 
та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у 
власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому 
числі на умовах оренди. 

Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є 
нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель 
водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ)  нормативна грошова оцінка 
одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 
липня 1995 року. 

Ставки податку. Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь 
та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від 
категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): 

а) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у 
гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що 
перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на 
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або 
надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди)  0,15; 

б) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях,  0,09; 

в) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських 
зонах та на поліських територіях)  0,09; 

г) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях,  0,03; 

ґ) для земель водного фонду  0,45; 
д) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських 

товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції 
рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах 
оренди,  1,0. 

Під спеціалізацією на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва 
на закритому ґрунті слід розуміти перевищення частки доходу, отриманого від реалізації 
такої продукції та продукції її переробки двох третин доходу (66 відсотків) від реалізації 
усієї власновиробленої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. 

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України. 
Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня 

того ж року. 
 

12. Порядок нарахування та строки сплати податку ФСГП 
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Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку 
за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної 
податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування 
земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу. 

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за 
останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, 
визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: 

а) у I кварталі  10 відсотків; 
б) у II кварталі  10 відсотків; 
в) у III кварталі  50 відсотків; 
г) у IV кварталі  30 відсотків. 
Платники податку, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або 

перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових 
земельних ділянок, уперше сплачують податок протягом 30 календарних днів місяця, що 
настає за місяцем їх утворення (виникнення права на земельну ділянку), а надалі  у порядку, 
визначеному пунктом 306.2 цієї статті. 

 Платники податку, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, 
поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного 
припинення органам державної податкової служби за своїм місцезнаходженням та місцем 
розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію з податку. 

Якщо протягом податкового (звітного) періоду у платника податку змінилася площа 
сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на 
неї права власності або користування, такий платник зобов’язаний: 

1) уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати 
набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року; 

2) подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, органам 
державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем 
розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної 
ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову 
оцінку. 

У разі якщо платник податку (орендодавець) надає сільськогосподарські угіддя та/або 
землі водного фонду в оренду іншому платникові податку (орендарю), орендована площа 
земельних ділянок не може включатися до декларації з податку орендаря, а враховується у 
такій декларації орендодавця. 

Якщо платник податку (орендар) орендує сільськогосподарські угіддя та/або землі 
водного фонду в особи (орендодавця), яка не є платником податку, орендована площа 
земельних ділянок включається до декларації з податку орендаря. 

Платники податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на 
відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. 

 
13. Особливості обкладення платників фіксованого сільськогосподарського 

податку окремими податками і зборами 
Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками таких податків 

і зборів: 
а) податку на прибуток підприємств; 
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не 

використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва); 
в) збору за спеціальне використання води; 
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині 

провадження торговельної діяльності). 
Податки і збори, не зазначені у пункті 307.1 цієї статті, сплачуються платником податку 

в порядку і розмірах, установлених цим Кодексом, а єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування  в порядку, визначеному Законом України "Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". 

 
14. Порядок набуття та скасування статусу платника ФСГП 
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Сільськогосподарські товаровиробники для набуття і підтвердження статусу платника 
податку подають до 1 лютого поточного року: 

- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних 
ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, 
пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, 
ставків та водосховищ),  органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням 
(місцем перебування на податковому обліку); 

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної 
земельної ділянки  органу державної податкової служби за місцем розташування такої 
земельної ділянки; 

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва  органам державної 
податкової служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних 
ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань 
державної аграрної політики за погодженням з центральним органом державної податкової 
служби; 

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок  органам державної податкової 
служби за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. 

У відомості (довідці) про наявність земельних ділянок зазначаються відомості про 
кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними 
ділянками, у тому числі про кожний договір оренди земельної частки (паю). 

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, 
приєднання або перетворення, подають протягом 20 календарних днів місяця, що настає за 
місяцем його утворення, до органів державної податкової служби за своїм 
місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за 
період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а 
також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані 
йому як правонаступнику. 

 Довідка про набуття або підтвердження статусу платника податку видається протягом 
10 робочих днів з дати подання сільськогосподарським товаровиробником податкової 
декларації або заяви органом державної податкової служби за місцезнаходженням такого 
платника (місцем перебування на податковому обліку). 

Дохід сільськогосподарського товаровиробника, отриманий від реалізації 
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім 
підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 
29  2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств 
вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової 
продукції, включає доходи, отримані від: 

- реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать 
сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в 
користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у 
внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах), та продуктів її переробки на власних 
підприємствах; 

- реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її переробки на 
власних підприємствах; 

- реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки на власних 
підприємствах; 

- реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного 
виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення 
переробного підприємства. 

У разі якщо сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом злиття, 
приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення до суми, отриманої 
від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її 
переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з 
УКТ ЗЕД 2204 29  2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для 
підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для 
виробництва готової продукції, включаються також доходи, отримані протягом останнього 
податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг: 
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- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та 
підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, 
дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої 
продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку 
продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю 
сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію 
за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 

- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю 
сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію 
за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю 
сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію 
до дати її фактичної передачі покупцю). 

Якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо 75-відсоткового критерію 
частки сільськогосподарського товаровиробництва у зв’язку із виникненням обставин 
непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до таких платників податку 
в наступному податковому (звітному) році не застосовується вимога, згідно з якою частка 
сільськогосподарського товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати 75 
відсотків. 

Такі платники податку для підтвердження статусу платника податку подають 
податкову декларацію разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів 
господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. 

Реєстрація сільськогосподарського товаровиробника платником податку скасовується: 
1. у разі подання платником податку письмової заяви щодо добровільного зняття з такої 

реєстрації; 
2. за рішенням органу державної податкової служби: 
а) якщо такий платник податку ліквідується, у тому числі шляхом злиття, приєднання 

або перетворення; 
б) у разі встановлення за результатами документальної перевірки недотримання 

платником податку положень щодо обсягу сільгосппродукції. При цьому такий платник 
податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування 
починаючи з наступного місяця після місяця, у якому було встановлено таке порушення. 

 
ТЕМА10. КОНТРОЛЬ СПРАВЛЯННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА РЕСУРСИ 
 
Навчальна мета: з’ясувати особливості податкового аудиту щодо правильності 

нарахування та сплати платежів за ресурси.  
Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 10 хв. 
2. 10 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. 10 хв. 
7. 10 хв. 
8. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 
 

ПЛАН. 
1. Контроль нарахування і сплати ресурснихі платежів. 
2. Аудит  утримання плати за воду. 
3. Контроль збору за користування радіочастотним ресурсом України 
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4. Контроль за правильністю справляння збору за спеціальне використання лісових 
ресурсів 

5. Контроль за правильністю справляння плати за спеціальне використання надр 
при видобуванні корисних копалин  

6. Рентна плата за транспортуваня нафти і нафтопродуктів магістральними 
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 
природного газу та аміаку територією України 

7. Аудит екологічного податку. 
 

1. Контроль нарахування і сплати ресурснихі платежів. 
У рамках цього питання необхідно розглянути правильність нарахування та сплати до 

бюджету плати за землю, плати за воду і плати за спеціальне використання надр при 
видобуванні корисних копалин. Схема контролю по кожному з указаних платежів одна-
кова і включає такі питання: 

- своєчасність подання розрахунку; 
- повнота і правильність заповнення всіх реквізитів; 
- достовірність даних, зазначених у колонках і рядках; 
- правильність арифметичних підрахунків; 
- своєчасність сплати до бюджету; 
- наявність документів, доданих на підтвердження щодо показників, які 

застосовуються в розрахунках. 
Перше, друге, четверте і частково третє питання перевіряються під час прийняття 

розрахунків ресурсних платежів у податко-вому органі. Своєчасність сплати до бюджету 
контролюється відділом обліку при веденні карток особових рахунків, а наяв-ність 
підтверджуючих документів та достовірність окремих да-них, що застосовуються в 
розрахунках, встановлюються під час проведення документальної перевірки. 

 
2. Аудит  утримання плати за воду. 

При перевірці розрахунків плати за воду слід мати на увазі, що нормативи плати за 
воду затверджуються Податковим кодексом. Якщо вода надходить зі змішаних джерел 
(поверхневі, підземні), плата за використання води розраховується виходячи з обсягів 
використання води по кожному джерелу окремо. 

Під час документальної перевірки слід встановити достовірність обсягів забраної 
води. Для цього користуються показниками лічильників. Якщо підприємство забирає воду 
понад встановленого ліміту, то особі, яка перевіряє, необхідно переконатися, що плата за 
понадлімітне використання води віднесена не на витрати звітного періоду, а сплачена за 
рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування. 
При цьому нормативи плати збільшуються в п'ять разів. 

Платниками збору є водокористувачі  суб’єкти господарювання незалежно від форми 
власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи 
без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва 
нерезидентів, а також фізичні особи  підприємці, які використовують воду, отриману шляхом 
забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших 
водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб 
гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. 

Об’єктом оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використовують 
водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. 

Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води без її вилучення з 
водних об’єктів є: 

1. для потреб гідроенергетики  фактичний обсяг води, що пропускається через 
турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії; 

2. для потреб водного транспорту  час використання поверхневих вод 
вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від 
тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць). 

Об’єктом оподаткування збором за спеціальне використання води для потреб рибництва є 
фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та 
інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на 
фільтрацію та випаровування). 
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Збір не справляється: 
- за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб 

населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, 
незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних 
ділянок); 

- за воду, що використовується для протипожежних потреб; 
- за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та 

інших населених пунктів; 
- за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах; 
- за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та 
для виробництва елітного насіння рису; 

- за воду, що втрачена в магістральних та міжгосподарських каналах зрошувальних 
систем та магістральних водогонах; 

- за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, 
засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної 
води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується 
для використання іншими користувачами; 

- за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів 
риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти; 

- за морську воду, крім води з лиманів; 
- за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами 

(кооперативами); 
- за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними 

установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями 
фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими 
громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону. 

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики не справляється з 
гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями. 

Водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за 
спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу 
наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного 
транспорту  починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке 
використання. 

Збір обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, 
поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу 
втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне 
водокористування, лімітів використання води, ставок збору та коефіцієнтів. 

За обсяги води, переданої водокористувачем  постачальником іншим 
водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і 
сплачується таким водокористувачем  постачальником. 

Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють збір, 
враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, 
що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх 
системах водопостачання, ставок збору та коефіцієнтів. 

Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють збір виходячи з 
фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах 
водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок збору, встановлених для 
водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів. 

Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється, 
виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та 
ставки збору. 

За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними 
суднами збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється 
виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки збору, а пасажирськими суднами 
 виходячи з місця-доби та ставки збору. 
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Справляння збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, 
водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати збору за спеціальне 
використання води. 

Збір за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з 
фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби 
та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами 
води на фільтрацію та випаровування), та ставок збору. 

Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну 
систему водопостачання, обчислюють збір виходячи із фактичних обсягів води, використаної 
на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води збір 
обчислюють на загальних підставах. 

Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на 
підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів. 

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається 
водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої 
продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність 
водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, 
якщо можливість їх встановлення існує, збір сплачується у двократному розмірі. 

Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному 
землеробстві визначають органи водного господарства. 

Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня 
подають органам Міндоходів та органам водного господарства інформацію про 
водокористувачів, яким видано такі дозволи. 

Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які 
здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають органам 
Міндоходів та органам водного господарства перелік водокористувачів  абонентів. 

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на 
спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, 
які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на 
поставку води, зобов’язані протягом 10 днів повідомити про це органам Міндоходів та 
органам водного господарства. 

У разі якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного 
та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, 
направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, збір 
обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням 
обсягу втрат води в їх системах постачання. 

У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання 
води збір обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів 
використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок збору та 
коефіцієнтів. 

За понадлімітне використання води збір обчислюється за кожним джерелом 
водопостачання окремо згідно з установленими ставками збору та коефіцієнтами. 

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із 
встановленими в ньому лімітами використання води збір справляється за весь обсяг 
використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання. 

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та 
складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 
46 Податкового кодексу. 

Податкові декларації збору подаються платниками збору органам Міндоходів у строки, 
визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 

Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту 
за перший квартал не подається. 

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового 
(звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 

Збір за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший 
квартал не сплачується. 

Платники збору подають одночасно з податковими деклараціями органам Міндоходів 
копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної 
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звітності про використання води -  копії статистичної звітності № 2-ТП (водгосп). 
У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом 

шести місяців органи Міндоходів подають інформацію про таких платників збору до органів, що 
видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із 
законом. 

 
3. Контроль збору за користування радіочастотним ресурсом України 

Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені 
законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом 
України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі: 

- ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; 
- ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 

випромінювального пристрою; 
- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, 

отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення; 
- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. 
Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством 

про радіочастотний ресурс, та радіоаматори. 
Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як 

частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в 
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію 
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів 
та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження 
телерадіопрограм. 

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю. 
Перелік користувачів радіочастотного ресурсу  платників збору та/або зміни до нього 

подаються центральному органу Міндоходів центральним органом з регулювання у сфері 
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового 
зв’язку із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування 
радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 
1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом Міндоходів за 
погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування 
радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку. 

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру 
встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо. 

Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України 
на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір 
починаючи з дати видачі ліцензії. 

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України 
збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії. 

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками 
збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та 
випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від 
загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні. 

Розрахунки збору подаються платниками збору до органів Міндоходів у строки, визначені для 
місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. Форма розрахунку 
встановлюється у порядку. 

Платники збору подають до органів Міндоходів копії ліцензій на користування 
радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію 
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі. 

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового 
(звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. 

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом 
шести місяців органи Міндоходів подають інформацію про таких платників збору до 
центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним 
ресурсом та надання послуг поштового зв’язку для вжиття до них заходів згідно із 
законодавством. 
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4. Контроль за правильністю справляння збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів 
Платниками збору є лісокористувачі  юридичні особи, їх філії, відділення, інші 

відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва 
нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують 
агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні 
особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу 
використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи 
 підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі 
спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов 
договору довгострокового тимчасового користування лісами. 

Суб’єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, до 10 числа місяця, що 
настає за звітним кварталом, направляють органам Міндоходів перелік лісокористувачів, 
яким видано лісорубні квитки та лісові квитки, за формою, встановленою центральним 
органом Міндоходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань 
лісового господарства. 

Сума збору обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні 
дозволи, і зазначається у таких дозволах. 

Сума збору, зазначена в лісорубному та в лісовому квитках, підлягає перерахунку 
суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, у разі якщо: а) загальна кількість 
фактично заготовленої деревини під час її відпуску з обліком за площею перевищує 
зазначену в лісорубному квитку та кількість більше ніж на 10 відсотків; б) фактичний обсяг 
використання лісових ресурсів перевищує зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого 
перевищення. 

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць використання 
лісових ресурсів. 

Суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, перерахунок збору за 
заготівлю деревини і заготівлю другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування 
та використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі: 

1) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час проведення 
матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових матеріалів, побічних лісових 
користувань та використання корисних властивостей лісів, відпущених за лісорубними 
квитками або лісовими квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, 
поясів, розрядів та ставок збору, а також виправлення арифметичних помилок, допущених 
під час підрахунків; 

2) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з вилученням земель 
для інших потреб. В інших випадках анулювання або видачі дубліката лісорубного квитка 
та/або лісового квитка перерахунок збору не здійснюється і вся нарахована за такими 
квитками сума збору повністю сплачується до відповідних бюджетів; 

3) надання лісокористувачеві відстрочки: 
а. на заготівлю деревини  сума збору за заготівлю залишеної на пні деревини 

збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який надано відстрочку; 
б. на вивезення деревини  сума збору за невивезену вчасно деревину 

збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки; 
1) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три місяці. При 

цьому лісокористувачем сума збору за обсяг невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 
відсотків за кожний місяць відстрочки. 

Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається на пні (за площею, 
пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які допустили неповну заготівлю 
деревини, що дозволена для вирубки за виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не 
проводили, збір обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі кількість 
деревини, що зазначена в дозволі. 

Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності здійснюється перерахунок збору, 
відображають донараховані суми збору в розрахунку за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому статтею 46 Податкового кодексу. 

Лісокористувачі щокварталу складають розрахунок збору наростаючим підсумком з 
початку року за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 
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кодексу, у якому окремим рядком зазначається сума збору та подають його до органу 
Міндоходів за місцезнаходженням лісової ділянки у строки, визначені для квартального 
податкового (звітного) періоду, за винятком: 

1. лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків збір 
вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають: 

а. фізичних осіб, а також фізичних осіб  підприємців, яким видано лісорубні та 
лісові квитки; 

б. лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб  підприємців, 
яким видано лісові квитки), у яких сума збору в лісорубному чи лісовому квитках не 
перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
року, в якому сплачується збір; 

2. лісокористувачів з іншої області, які сплачують збір повністю до видачі їм 
спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля 
деревини. 

Про надходження суми збору в касу суб’єкта лісових відносин, що видає спеціальні 
дозволи, у спеціально заведеній книзі робиться запис і лісокористувачеві видається 
квитанція. Одночасно в лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату збору в 
касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату). 

Лісокористувачі сплачують збір у строки, визначені для квартального податкового 
(звітного) періоду. 

Збір сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми збору, 
зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році. 

При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні суми збору) після 
чергового строку сплати збору лісокористувачі сплачують усі суми збору за строками, що 
минули. 

 
5. Контроль за правильністю справляння плати за спеціальне використання надр 

при видобуванні корисних копалин  
Контроль за правильністю справляння плати за спеціальне використання надр при 

видобуванні корисних копалин здійснюють податкові органи та органи гірського нагляду. 
Податкові органи контролюють своєчасність подання розрахунку і сплати даного платежу 
до бюджету. При перевірці встановлюється достовірність нормативів плати, зазначених у в 
розрахунку, перевіряється правильність визначення суми платежу, якщо мають місце 
понадлімітні втрати корисних копалин під час видобування.  

Контроль за правильністю визначення обсягів видобутих корисних копалин і 
погашених запасів здійснюють органи державного гірського нагляду в установленому 
порядку. 

Для цілей оподаткування платники плати за користування надрами для видобування 
корисних копалин здійснюють окремий (від інших видів операційної діяльності) 
бухгалтерський та податковий облік витрат та доходів за кожним видом мінеральної 
сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл. 

Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних 
копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному 
спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини 
(мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних 
копалин. 

Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником 
відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також 
кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої 
корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з 
урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей 
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції. 

Види погашених запасів корисних копалин визначаються платником на підставі висновків 
державної експертизи запасів корисних копалин відповідної ділянки надр, що виконана не 
раніше ніж за десять років до дати списання запасів корисних копалин з балансу 
гірничодобувного підприємства. Обсяги погашених балансових і позабалансових запасів 
корисних копалин та обсяги видобутку корисних копалин визначаються за даними державної 
статистичної звітності та геолого-маркшейдерською документацією. 
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Відповідними формами державної статистичної звітності, що затверджені Державним 
комітетом статистики України, є «Звітний баланс запасів корисних копалин», ф. 5-гр 
(металеві, неметалеві корисні копалини, вугілля), ф. 8-гр (техногенні корисні копалини); 
«Звітний баланс запасів корисних копалин», ф. 6-гр (нафта, газ, конденсат); «Звітний баланс 
використання підземних вод», ф. 7-гр (підземні води); «Звіт про втрати корисних копалин 
при видобутку», ф. 70-ТП; «Звіт про комплексне використання корисних копалин при 
збагаченні та металургійному переділі, розкривних порід та відходів виробництва», ф. 71-
ТП; «Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та відкриті роботи)», ф. 11-шрп. 

Квартальні обсяги погашених запасів та видобутих корисних копалин приймаються за 
даними оперативних обмірів чи підрахунків, що здійснює геолого-маркшейдерська 
(гідрогеологічна) служба. Ці обсяги уточнюються за підсумками року. 

Базою оподаткування є вартість обсягів видобутих у податковому (звітному) періоді 
корисних копалин (мінеральної сировини), яка окремо обчислюється для кожного виду 
корисної копалини (мінеральної сировини) для кожної ділянки надр на базових умовах 
поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства). 

Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної 
копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на 
базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за 
більшою з таких її величин: 1) за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої 
корисної копалини (мінеральної сировини); 2) за розрахунковою вартістю відповідного виду 
видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). 

У разі обчислення вартості видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) за 
фактичними цінами реалізації вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної 
копалини (мінеральної сировини) встановлюється платником за величиною суми доходу, 
отриманого (нарахованого) від виконаних у податковому (звітному) періоді господарських 
зобов’язань з реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної 
копалини (мінеральної сировини). 

Сума витрат, понесених на провадження господарської діяльності з видобування 
корисних копалин, щодо яких у податковому (звітному) періоді не завершено комплекс 
технологічних операцій (процесів) з видобування, включається до розрахункової вартості 
відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому 
(звітному) періоді, в якому завершується такий комплекс технологічних операцій (процесів). 

Розрахункова вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини 
(мінеральної сировини) (Цр) обчислюється за такою формулою: 

                 Вмп + (Вмп х Крмпе) 
Цр = ------------------------------, 

             Vмп 
де Вмп  прямі витрати (у гривнях); 
Крмпе  коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства, обчислений у 

матеріалах геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр, 
затверджених Державною комісією України по запасах корисних копалин (десятковий дріб); 

Vмп  обсяг (кількість) корисних копалин, видобутих за податковий (звітний) період. 
Для видів корисних копалин, для яких ставки плати (Свнз) встановлено у відносних 

показниках (відсотках), податкові зобов’язання з плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин (Пзн) для відповідного виду видобутої корисної копалини 
(мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період 
обчислюються за такою формулою: 

Пзн = Vф  Вкк  Свнз  Кпп, 
де Vф  обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму); 
Вкк  вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної 

сировини); 
Свнз  величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті; 
Кпп  коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті. 
Для видів корисних копалин, для яких встановлено абсолютні ставки плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин (Сазн) у вартісному (грошовому) 
вираженні, податкові зобов’язання з плати (Пзн) для відповідного виду видобутих корисних 
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копалин (мінеральної сировини) або погашених запасів корисних копалин в межах однієї 
ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за такою формулою: 

Пзн = Vф  Сазн  Кпп, 
де Vф  обсяг (кількість) відповідного виду видобутих корисних копалин (мінеральної 

сировини) або погашених запасів корисних копалин у межах однієї ділянки надр у 
податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму); 

Сазн  величина визначеної в абсолютних значеннях ставки плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин, встановлена у пункті 263.9 цієї статті; 

Кпп  коригуючий коефіцієнт, встановлений у пункті 263.10 цієї статті. 
Порядок визначення обсягу (кількості) видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) 

та обсягу (кількості) погашених запасів корисних копалин 
До ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

застосовуються коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини 
(мінеральної сировини) та умов її видобування: 

Критерії застосування коефіцієнта 
Величина 

коефіцієнта 
Видобування позабалансових запасів корисних копалин*  
 

0,5 

Видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних 
родовищ 

 

0,5 

Видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, 
водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов’язаного з 
плановими роботами з очищення фарватерів річок) 

 

2 

Видобування вуглекислих мінеральних підземних вод 
(гідрокарбонатних) із свердловин, що не обладнані стаціонарними 
газовідділювачами  

0,85 

Видобування запасів з родовищ, які в порядку, визначеному 
законодавством, визнані як дотаційні запаси 

 

0,01 

Видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, 
затверджених державною експертизою на підставі звітів з 
геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти  

0,7 

Платник плати за користування надрами для видобування корисних копалин до 
закінчення визначеного розділом ІІ Податкового кодексу граничного строку подання 
податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному 
кварталу, подає за формою податкові розрахунки з плати за користування надрами для 
видобування корисних копалин органу Міндоходів: 

- за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті 
корисні копалини; 

- за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні 
копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони 
України. 

Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку 
подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові 
зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин у сумі, 
визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу Міндоходів: 

- за місцезнаходженням у межах території України ділянки надр, з якої видобуті 
корисні копалини; 

- за місцем обліку платника в разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні 
копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони 
України. 

Платник несе відповідальність за правильність обчислення суми плати за користування 
надрами для видобування корисних копалин, повноту і своєчасність її внесення до бюджету, 
а також за своєчасність подання органам Міндоходів відповідних розрахунків згідно з 
нормами Податкового кодексу та інших законів України. 
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Платниками плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин, є юридичні та фізичні особи  суб’єкти господарської діяльності, які 
використовують у межах території України ділянки надр для: 

а) зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів; 
б) витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції; 
в) вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; 
г) зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів; 
ґ) провадження інших видів господарської діяльності. 
Платник плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин, до закінчення визначеного розділом ІІ Податкового кодексу граничного 
строку подання податкових розрахунків за податковий (звітний) період, що дорівнює 
календарному кварталу, подає за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 
46 Податкового кодексу, податкові розрахунки з плати за користування надрами в цілях, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин, органу Міндоходів за місцезнаходженням 
ділянки надр. 

Платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку 
подання податкового розрахунку за податковий (звітний) період сплачує податкові 
зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин, у сумі, визначеній в розрахунку з плати, поданому ним органу 
Міндоходів за місцезнаходженням ділянки надр. 

У разі якщо місце обліку платника не збігається з місцезнаходженням ділянки надр, 
платник протягом десяти календарних днів після закінчення граничного строку подання 
податкового розрахунку за податковий (звітний) період додатково подає (надсилає) до органу 
Міндоходів за місцем його податкової реєстрації копію платіжного документа про сплату 
податкових зобов’язань з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин, за податковий (звітний) період. 

 
6. Рентна плата за транспортуваня нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами 
природного газу та аміаку територією України 

Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти 
магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування 
(переміщення) вантажу трубопроводами України. 

Для нафти та нафтопродуктів об’єктом оподаткування є їх фактичні обсяги, що 
транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді. 

Для природного газу та аміаку об’єктом оподаткування є сума добутків відстаней 
відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником 
рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) період, на обсяги 
природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом 
транспортування. 

Сума податкових зобов’язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного 
об’єкта оподаткування, визначеного у статті 252 Податкового кодексу, на відповідну ставку 
оподаткування, визначену у статті 253 Податкового кодексу, та з урахуванням коригуючого 
коефіцієнта, визначеного в установленому порядку. 

Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює 
календарному місяцю, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 
Податкового кодексу, подається платником рентної плати органу Міндоходів за місцем його 
податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним 
днем податкового (звітного) періоду. 

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за податковий (звітний) період, що 
дорівнює календарному місяцю, сплачується платником рентної плати за місцем його 
податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 
числа наступного місяця) виходячи з: 

1. фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів 
їх транспортування територією України у відповідних декадах місяця; 

2. фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією 
України у відповідних декадах місяця. 
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Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума 
податкових зобов’язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових 
платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання 
такого розрахунку. 

 
7. Аудит екологічного податку. 

При перевірці екологічного податку слід враховувати, що він справляється за: 
- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та 

пересувними джерелами забруднення; 
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 
- розміщення відходів; 
- утворення та зберіганя радіоактивних відходів. 

Об’єктом та базою оподаткування є: 
1) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; 
2) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні 

об’єкти; 
3) обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) 
окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) 
суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів 
відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких 
відходів; 

4) обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами; 
5) обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок 

діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад 
установлений особливими умовами ліцензії строк; 

6) обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних 
установок (атомних електростанцій). 

До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які здійснюють оптову 
торгівлю паливом; здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, 
придбане у суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю паливом). 

Територіальні органи Мінекоресурсів подають до органів державної податкової 
служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян — суб'єктів 
підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, 
спеціальне водокористування та розміщення відходів. 

Платники податку та податкові агенти складають податкові декларації за формою, 
подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем 
податкового (звітного) кварталу, до органів Міндоходів та сплачують податок протягом 10 
календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової 
декларації: 

Платники податку та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється 
за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним 
дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які 
здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом. Нормативи 
екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення та скиди, а також 
нормативи за розміщення відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих 
речовин та класу небезпеки відходів. 

Суми екологічного податку, який справляється за викиди стаціонарними джерелами 
забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками екологічного 
податку самостійно на підставі затверджених лімітів виходячи з фактичних обсягів 
викидів, скидів і розміщення відходів, нормативів екологічного податку та коригуючих 
коефіцієнтів, визначених за місцем знаходження цих джерел. 

Суми екологічного податку, який справляється за викиди пересувними джерелами 
забруднення, обчислюються платниками екологічного податку самостійно на підставі 
нормативів екологічного податку за ці викиди виходячи з кількості фактично 
використаного пального та його виду і коригуючих коефіцієнтів, визначених за місцем 
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реєстрації платників. 
За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення 

забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку збільшуються у 3 
рази. 

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) 
розміщення відходів у навколишньому природному середовищі: 

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт 
В межах населеного пункту або на відстані менш  

як 3 км від таких меж  
3 

На відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту 1 
За податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли: 
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 

відсотків від ставок, передбачених Кодексом; 
з 1 січня 2014 року ставки податку становлять 100 відсотків від ставок, передбачених 

Кодексом. 
Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Платниками 

екологічного податку є суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують у оптово-
роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво, стаавка – 1,5%. 

При документальній перевірці встановлюється достовірність об'єкта нарахування 
збору, тобто суми виручки з урахуванням ПДВ та акцизного податку. Слід зазначити, що 
сума збору включається до витрат платника. А це означає, що зайво нарахована сума 
зменшить оподатковуваний прибуток і призведе до заниження податку на прибуток. 

 
ТЕМА 11 : КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
 
Навчальна мета: з’ясувати особливості податкового контролю щодо 

правильності нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортних 
засобів, плати за землю та податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки.  

Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 25 хв. 
2. 25 хв. 
3. 25 хв. 
4.  Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-39, 46-54,59,62,63,71,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН. 

1. Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортних засобів. 
2. Контроль за утримання  податку ( плати ) за землю. 
3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
 

1. Адміністрування збору за першу реєстрацію транспортних засобів. 
Податкові органи контролюють справляння цього збору з юридичних і фізичних осіб. 
Контроль починається з перевірки розрахунку збору. Увага звертається на повноту і 

правильність заповнення всіх реквізитів, а також на достовірність ставок, застосованих у 
розрахунку. Насамперед, встановлюється достовірність об'єкта оподаткування. Для цього 
використовуються дані про наявність автомобілів, які значаться на балансі підприємства і 
дані про взяття на облік підрозділами ДАІ.  

Якщо дані про кількість і склад автомобілів на момент перевірки не збігаються з 
відповідними даними на 1 січня, зазначеними в розрахунку, то перевіряються документи, 
що засвідчують про придбання автомобілів або їх списання з балансу підприємства. У 
разі виявлення випадків ненарахування податку на транспортні засоби, що підлягають 
оподаткуванню, податковий інспектор проводить відповідні коригування суми 
транспортного податку. Для цього слід користуватися гармонізованою системою опису та 
кодування товарів «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності». Цей доку-
мент допомагає правильно віднести транспортний засіб до об'єкта оподаткування. За 
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ТНЗЕД потрібно визначити код транспортного засобу та зіставити його з кодами, 
наведеними в Податковому кодексі. Таким методом можна перевірити правильність 
віднесення до об'єкта оподаткування всіх транспортних засобів, що значаться на балансі 
платника. При документальній перевірці слід також звернути увагу на дату проведення 
техогляду автомобілів. 

Фізичні особи сплачують збір до постановки на облік транспортних засобів в ДАІ та 
поданні відповідної квитанції про сплату збору. 

Платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в 
Україні транспортних засобів, що відповідно до статті 232 Податкового кодексу є об’єктами 
оподаткування. 

Об’єкти оподаткування збором - транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування 
збором: 

1) колісні транспортні засоби, крім: 
а) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на 

праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними 
закладами, установами та організаціями Збройних Сил України; 

б) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на 
праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі 
центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення 
громадської безпеки, безпеки дорожнього руху; 

в) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на 
праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту; 

г) транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, 
складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; 

ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги; 
д) машин і механізмів для сільськогосподарських робіт  товарні позиції 8432 і 8433 

згідно з УКТ ЗЕД; 
е) причепів (напівпричепів); 
є) мопедів; 
ж) велосипедів; 
2) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі 

України; 
3) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден 

України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім: а) літаків і вертольотів 
Збройних Сил України; б) літаків і вертольотів головного органу у системі центральних 
органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері 
цивільного захисту населення. 

База оподаткування визначається: 
1) для колісних транспортних засобів: 
 за об’ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; 
 за потужністю двигуна в кВт; 
2)  для суден: 
б. для суден, обладнаних двигуном,  за потужністю двигуна в кВт; 
в. для суден, які не обладнані двигуном,  за довжиною корпусу судна в сантиметрах; 
3) для літаків, вертольотів  за максимальною злітною масою. 
Ставки збору застосовуються: 
 для нових транспортних засобів  з коефіцієнтом 1; 
 для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років,  з коефіцієнтом 2; 
 для легкових автомобілів, які використовувалися понад 8 років,  з коефіцієнтом 3; 
 для колісних транспортних засобів(крім легкових автомобілів, автобусів і тракторів), 

які використовувалися понад 8 років,  з коефіцієнтом 40. 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої 

реєстрації в Україні транспортних засобів. 
Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної 

бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта. 
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Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на 
день сплати. 

Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних 
засобів подають відповідному органу Міндоходів за місцем свого знаходження та за місцем 
реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби. До 
розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним 
уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію. 

Платники збору зобов’язані при першій реєстрації в Україні пред’являти квитанції або 
платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного 
доручення, а платники, звільнені від сплати збору,  відповідний документ, що дає право на 
користування такими пільгами. 

У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на 
користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться. 

 
2. Контроль за утриманням податку ( плати ) за землю. 

 В ході контролю досліджують такі питання: 
- своєчасність подання розрахунку; 
- повнота і правильність заповнення всіх реквізитів; 
- достовірність даних, зазначених у колонках і рядках; 
- правильність арифметичних підрахунків; 
- своєчасність сплати до бюджету; 
- наявність документів, доданих на підтвердження щодо показників, які 

застосовуються в розрахунках. 
 Для встановлення достовірності плати за землю, застосовуються дані державного 

земельного кадастру, документи, що є підставою для обґрунтування пільг, державні акти на 
право власності або постійного користування землею, договори на оренду земельної 
ділянки. При цьому слід звернути увагу на те, що відсутність державного акта, який 
посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, не може бути підставою для 
несплати земельного податку. При перевірці також встановлюється достовірність ставок 
земельного податку. Для цього використовуються Закон України «Про плату за землю», 
рішення чи постанови сільських, селищних та міських Рад. 

Від сплати податку звільняються: 1. інваліди першої і другої групи; 2. фізичні особи, 
які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 3. пенсіонери (за віком); 4. ветерани 
війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту"; 5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 
категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом 
використання у межах граничних норм: 

- для ведення особистого селянського господарства  у розмірі не більш як 2 гектари; 
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка): у селах  не більш як 0,25 гектара, в селищах  не більш як 0,15 гектара, в 
містах  не більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва  не більш як 0,10 гектара; 
- для будівництва індивідуальних гаражів  не більш як 0,01 гектара; 
- для ведення садівництва  не більш як 0,12 гектара. 
Від сплати податку звільняються: 
1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, 

заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні 
ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, 
заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва; 

2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів 
сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; 

3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи 
прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для 
реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно 
до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які 
повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 
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4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 
підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій; 

5. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 
встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і 
обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а 
також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає 
одержання прибутків; 

6. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, 
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; 

7. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які 
засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій 
інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість 
інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд 
оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків 
суми загальних витрат на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право 
застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який 
надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських 
організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх 
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, 
проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; 

8. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і 
джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 
фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів; 

9. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-
спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства 
сприяння обороні України,  за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що 
використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-
тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного 
резерву, бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується 
Кабінетом Міністрів України; 

10. на період дії фіксованого сільськогосподарського податку власники земельних 
ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку; 

11. новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в 
трудонедостатніх населених пунктах  протягом п’яти років з часу передачі їм земельної 
ділянки у власність. 

Не сплачується податок за: 
- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених 

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, 
гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і 
хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо 
ведення сільського господарства; 

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у 
стадії сільськогосподарського освоєння; 

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які 
використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; 

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування  землі 
під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, 
резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними 
розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, 
очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми 
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спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо 
на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: 

б. паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і 
насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, 
шумові екрани, очисні споруди; 

в. майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для 
зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного 
транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, 
власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі 
яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; 

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, 
генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; 

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. 
Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду 

земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та 
земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з 
урахуванням прибудинкової території. 

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 
Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж 

року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права 
власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 
кадастру. Відповідні органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за запитом 
відповідного органу Міндоходів за місцезнаходженням земельної ділянки подають 
інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку 
щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу 
Міндоходів за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік 
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою 
річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку 
подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку 
діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі 
затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. 

Платник плати за землю має право подавати щомісяця нову звітну податкову 
декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації до 1 лютого 
поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. 

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі 
платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, 
що настає за звітним. 

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться органами Міндоходів, які 
видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про 
внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 цього 
Кодексу. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого 
протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня 
цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну 
ділянку, а новим власником  починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право 
власності. 

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого 
протягом календарного року орган Міндоходів надсилає податкове повідомлення-рішення 
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності 
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової 
території кожному з таких осіб: 
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1) у рівних частинах  якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх 
згодою, якщо інше не встановлено судом; 

2) пропорційно належній частці кожної особи  якщо будівля перебуває у 
спільній частковій власності; 

3) пропорційно належній частці кожної особи  якщо будівля перебуває у 
спільній сумісній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох 
юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій 
частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової 
території. 

Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, 
які надаються фізичним особам за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або 
постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи. 

Такий порядок поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку 
юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом 
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування 
(зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового 
апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями 
передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або 
дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату. 

Облік фізичних осіб  платників податку і нарахування відповідних сум проводяться 
щороку до 1 травня. 

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на 
поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних 
ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює 
календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) місяця. 

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення. 

Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може 
сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових 
платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу. 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої 
земельної ділянки. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори 
оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу Міндоходів за місцезнаходженням земельної 
ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та 
інформувати відповідний орган Міндоходів про укладення нових, внесення змін до існуючих 
договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому 
відбулися зазначені зміни. 

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. 
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. 
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між 

орендодавцем (власником) і орендарем. 
Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: 
1. не може бути меншою: 
а. для земель сільськогосподарського призначення  розміру земельного податку, 

що встановлюється цим розділом; 
б. для інших категорій земель  трикратного розміру земельного податку, що 

встановлюється цим розділом; 
2. не може перевищувати: 
а. для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування 

та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних 
джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі 
приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), 
 3 відсотки нормативної грошової оцінки; 
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б. для інших земельних ділянок, наданих в оренду,  12 відсотків нормативної 
грошової оцінки; 

3. може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у 
конкурсній пропозиції, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. 

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 
Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її 

зарахування до бюджетів застосовується відповідно до плати за землю. 
Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих 

цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової 
оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, 
земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 
січня поточного року, що визначається за формулою: 

Кі = [І  10]:100,  
де І  індекс споживчих цін за попередній рік. 

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується 
із значенням 110. 

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно 
залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 

 
3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є 

власниками об’єктів житлової нерухомості. 
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у 

спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: 
а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, 

платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 
б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, 

але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх 
згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох 
осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй 
частку. 

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості. 
Не є об’єктом оподаткування: 
а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або 

територіальних громад (їх спільній власності); 
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення, визначені законом; 
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного 

платника податку; 
ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним 

сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на 
сім’ю; 

д) гуртожитки. 
Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості. 
База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних 

осіб, обчислюється органом Міндоходів на підставі даних Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме 
майно. 

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності 
юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі 
об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий 
об’єкт. 

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база 
оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів. 

Пільги із сплати податку: 
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1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної 
особи  платника податку, зменшується: 

а) для квартири  на 120 кв. метрів; 
б) для житлового будинку  на 250 кв. метрів. 
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і 

застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа  платник податку 
зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-
якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності. 

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких 
розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості: 

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, 
житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 
відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року; 

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, 
житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності 

фізичних осіб, проводиться органом Міндоходів за місцезнаходженням об’єкта житлової 
нерухомості. 

Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні 
реквізити надсилаються органами Міндоходів платникам за місцезнаходженням об’єкта 
житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, 
визначеному статтею 58 Податкового кодексу. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок 
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт. Орган Міндоходів надсилає податкове повідомлення-рішення 
зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий 
об’єкт. 

Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на 
об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів 
Міндоходів для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати 
податку, ставки податку та нарахованої суми податку. 

Орган Міндоходів проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове 
повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту. 

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють 
реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала 
чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення 
податкового (звітного) кварталу подавати органам Міндоходів відомості, необхідні для 
розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на 
перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 
січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу Міндоходів за 
місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними 
частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація 
подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 

У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок 
нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт. 

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого 
протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений 
об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право 
власності. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до 
відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 
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Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується: 
а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-

рішення; 
б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 
 
 

ТЕМА 12: КОНТРОЛЬ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ МІСЦЕВИХ 
ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ. 

 
Навчальна мета: дати характеристику податкового  аудиту щодо 

правильності нарахування та сплати та адміністрування  місцевих податків  і 
зборів.  

 
Час: 80 хв.  

Метод: лекція. 

Навчальні питання: 

1. 25 хв. 

2. 25 хв. 

3. 25 хв. 

4. Заключна частина  - 5 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 

Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН. 

1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів; 
3. Туристичний збір. 
 

1. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи  

підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею 
порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності: 

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом 

Міністрів України; 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 
Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з 

надання платних послуг такі суб’єкти господарювання: 
а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності; 
б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та 

організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого 
постачання; 

в) фізичні особи  підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків 
усіх форм власності; 

г) фізичні особи  підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому 
підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції 
рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції 
забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва; 

ґ) фізичні особи  підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення 
договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії 
відчужуються не частіше одного разу на календарний рік; 

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають 
податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими 
товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах 
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"Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними 
особами  інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці; 

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з 
використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; 
борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна 
продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого 
харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; 
ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; 
картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню; 

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним 
особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, 
вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту; 

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції 
(заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за 
розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів 
паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її 
переробки); 

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій 
сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно 
працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних 
закладах. 

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти 
господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри. 

Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту 
З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність 

виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження): 
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення 

для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні 
установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів; 

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на 
території військових частин і військових навчальних закладів; 

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових 
культур, кормових коренеплодів та картоплі; 

г) сірників; 
ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів. 
З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно 

з використанням таких товарів вітчизняного виробництва: 
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, 

мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується 
для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального 
органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них; 

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну 
цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері 
культури; 

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, 
перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші 
види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, 
вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та 
інші засоби реабілітації інвалідів; 

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, 
мило господарське; 

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний 
кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що 
реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або 
нежитлових приміщеннях; 

д) проїзні квитки; 
е) зошити. 
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З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність 
виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації 
вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому 
порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної 
продукції, що видаються юридичними особами  резидентами України. 

Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць 
становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати. 

Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить: 
 для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального 

автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для 
проведення платних розважальних ігор)  розмір мінімальної заробітної плати; 

 для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію 
за допомогою жетона, монети або без них,  розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 
рази, за кожний гральний жолоб (доріжку); 

 для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, 
монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних 
аматорських змагань,  розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; 

 для проведення інших оплатних розважальних ігор  розмір мінімальної заробітної 
плати за кожне окреме гральне місце. 

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового 
торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати 
щорічно. 

Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням 
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної 
заробітної плати. 

Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт 
господарювання подає до органу Міндоходів за місцем сплати збору заявку на придбання 
торгового патенту, яка повинна містити такі відомості: 

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та 
прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (для фізичної особи); 

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент 
придбається для відокремленого підрозділу,  місцезнаходження такого відокремленого 
підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди); 

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент; 
г) вид торгового патенту; 
ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору; 
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з 

надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення 
"виїзна торгівля"; 

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди); 
є) період, на який придбається торговий патент. 
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї 

статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не 
дозволяється. 

Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з 
оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена 
така заявка. 

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, 
документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних 
відомостей, орган Міндоходів має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту 
господарювання. 

Торговий патент видається особисто фізичній особі  підприємцю або особі, 
уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою 
придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата. 

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат 
торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом. 
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Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та 
діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для 
кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної 
валюти. 

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, 
пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає 
короткотерміновий торговий патент. 

Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного 
окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних 
місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них. 

Порядок сплати збору платниками збору, які: 
а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної 

торговельної мережі)  збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або 
пункту з надання платних послуг; 

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями  за місцезнаходженням пункту обміну 
іноземної валюти; 

в) здійснюють діяльність у сфері розваг  за місцезнаходженням пункту надання послуг 
у сфері розваг; 

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу  за місцем реєстрації 
таких платників; 

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових 
заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  за місцем провадження такої 
діяльності. 

Строки сплати збору: 
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового 

патенту  не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності; 
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням 

короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення 
торгівлі валютними цінностями  щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному 
місяцю; 

в) за здійснення діяльності у сфері розваг  щоквартально не пізніше 15 числа місяця, 
який передує звітному кварталу. 

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за 
один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, 
зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії. 

Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і 
стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу. 

Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений: 
 на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності  біля реєстратора розрахункових 

операцій; 
 на фронтальній вітрині малої архітектурної форми; 
 на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної 

мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у 
відведених для торговельної діяльності місцях; 

 у пунктах обміну іноземної валюти; 
 у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких 

проводяться розважальні ігри. 
Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування 

внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється 
розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною 
місцях.  

Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який 
здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого 
підрозділу. 

Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому 
відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється. 
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Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням 
пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України. 

Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту 
та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних 
місяців. 

Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти 
календарних днів. 

Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім 
календарних кварталів. 

У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, 
дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому 
відбулося таке порушення. 

Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до Податкового 
кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово 
повідомляє про це відповідному органу Міндоходів. При цьому торговий патент підлягає 
поверненню органу Міндоходів, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається 
надмірно сплачена сума збору. 

 
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні 
особи  підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради 
організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 
майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження 
діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх 
місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування 
транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про 
встановлення збору. 

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної 
або міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на 
автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також 
комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок 
коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 
безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також 
площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за 
рахунок коштів місцевого бюджету. 

Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення 
паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, 
відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка 
мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідною 
сільською, селищною або міською радою. 

Порядок обчислення та строки сплати збору 
Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) 

кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного 
місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до 
податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених 
авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду. 

Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить 
діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за 
місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 
платника збору в органі Міндоходів за місцезнаходженням земельної ділянки. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
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3. Туристичний збір 
Туристичний збір  це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого 

бюджету. 
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які 

прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення 
сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують 
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце 
перебування в зазначений строк. 

Платниками збору не можуть бути особи, які: 
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або 

місті, радами яких встановлено такий збір; 
б) особи, які прибули у відрядження; 
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-

інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
г) ветерани війни; 
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати. 
Cтавка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору. Базою 

справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях для тимчасового 
проживання, за вирахуванням податку на додану вартість. 

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги 
(прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, 
оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на 
усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами 
в’їзду. 

Податкові агенти 
Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння збору може 

здійснюватися: 
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими 

закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами; 
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на 

поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві 
користування за договором найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами  підприємцями, які уповноважуються 
сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з 
відповідною радою. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим 
проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку 
(квитанції) на проживання. 

Порядок сплати збору 
Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) 

кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових 
внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, 
обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з 
урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для 
квартального податкового періоду. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
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ТЕМА 13. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ. 
 
Навчальна мета: визначити засади класифікації товарів в цілях митного 

оформлення  та обкладання митом; порядку сплати мита за експортно-імпортними 
операціями, проаналізувати  методику визначення  митної вартості з врахування 
законодавства ГАТТ /СОТ. 

 
Час: 80 хв.  
Метод: лекція. 
Навчальні питання: 
1. 15 хв. 
2. 15 хв. 
3. 10 хв. 
4. 10 хв. 
5. 10 хв. 
6. 10 хв. 
7. Заключна частина  - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання). 
Матеріально-технічне забезпечення: таблиці, графіки, схеми, першоджерела. 
Джерела і література: 1-18, 20-29, 33-37, 46-54,55,62,66,68,73,74,78,79,80,81,82,84-115. 

 
ПЛАН. 

1. Контроль податкових оранів  у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Порядоксправляння митних платежів при ввезенні на митну територію 

України товарів громадянами. Справляння ввізного мита при ввезенні громадянами 
товарів на митну територію України здійснюється відповідно до вимог Митного 
кодексу. 

3. Класифікації товарів в цілях митного оформлення  та обкладання митом.   
4. Порядок сплати мита за експортно-імпортними операціями.  
5. Сутність та функції  митної вартості. 
6. Порядок визначення митної вартості. 
 
1. Контроль податкових оранів  у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 
 Головним завданням податкової інспекції у сфері зовнішньоекономічної діяльності є 

проведення організаційної, методологічної та контрольної роботи за валютними 
операціями, здійснення перевірок резидентів та нерезидентів з питань дотримання ними 
законодавства про валютне регулювання, виявлення шляхів ухилення від оподаткування в 
зовнішньоекономічній сфері. 

Спеціалісти відділу валютного контролю здійснюють облік підприємств з 
іноземними інвестиціями. 

Підприємство з іноземними інвестиціями — це підприємство будь-якої 
організаційно-правової форми, створене згідно законодавству України, іноземна 
інвестиція у статутному фонді якого складає не менше 10%. 

Для реєстрації іноземної інвестиції підприємство надає до ДПІ документи, які 
підтверджують форму здійснення інвестицій, документи що підтверджують вартість 
інвестицій, інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції заповнене за 
встановленим порядком і формою для відмітки податковим органом про фактичне 
внесення інвестицій. 

Державна реєстрація іноземних інвестицій проводиться Урядом Автономної 
Республіки Крим, обласними, міськими державними адміністраціями впродовж 3 
днів після фактичного їх внесення. 

Контроль за законністю проведення розрахунків за експортно-імпортними 
операціями податкові органи здійснюють на підставі п. 4 ст.10 Закону України «Про 
державну податкову службу в Україні», ч.5 ст. 4 Закону України від 23.09.. 1994 р. №185/94-
ВР «Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті» та ст. 1 Указу Президента 
України від 08.06.1993 р. «Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю». 

Податкова інспекція отримує від органів митної служби та управління 
Національного банку України дані про здійснення операцій та про порушників 
термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).  
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Типовим порушенням валютного законодавства є недотримання термінів 
розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій, за що законодавством 
передбачена пеня у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки в іноземній валюті, 
перераховану у грошову одиницю України за курсом НБУ на день виникнення 
заборгованості. 

Складовою частиною є контроль за дотриманням порядку і термінів розрахунків 
у іноземній валюті між резидентами і нерезидентами. Основними нормативно — 
правовими актами, що регулюють ці розрахунки, порядок контролю за ними та фінансові 
санкції за порушення, є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 
16.04.1991 р. № 959-ХІІ, Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) 
операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. № 351-ХІУ; 
Положення про вантажну митну декларацію, затверджене Постановою КМУ від 
09.06.1997 р. № 574. 

Ст. 9 Декрету КМУ від 19.02.1993 р. №15-93 «Про систему валютного регулювання і 
валютного контролю» встановлено, що валютні цінності і майно, які перебувають за 
межами України, підлягають обов'язковому декларуванню. Однією з функцій валютного 
контролю є контроль за достовірністю декларування валютних цінностей, що знаходяться за 
кордоном і належать суб'єктам підприємницької діяльності України та поверненням їх в 
Україну. Несвоєчасне подання або перекручення звітності відповідно до ст. 16 Декрету тягне 
штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Спеціалістами по контролю у сфері ЗЕД здійснюється облік векселів, виданих під 
сплату ввізного мита, податків та зборів на давальницьку сировину.  

Векселедержателем є ДПІ за місцем знаходження підприємства. Прийняття 
векселя на облік проводиться в день його надання в ДПІ. На звороті векселя робиться 
відмітка «Взято на облік», указується дата прийняття на облік, обліковий номер, підпис 
начальника ДПІ та печатка. 

При митному оформленні давальницької сировини на звороті векселя вказується 
дата та номер вантажної митної декларації, згідно якої ввезено/вивезено давальницьку 
сировину з підписом та особистою печаткою інспектора митниці. 

Сплата по векселю проводиться в валюті України, при цьому вексельна сума 
перераховується в валюту України по офіційному валютному курсу НБУ, діючому на 
день платежу по векселю. 

ДПІ є уповноваженим органом Міністерства фінансів України, який може надавати 
суб'єкту підприємницької діяльності відстрочку оплати векселя на строк не більше 90 
днів. У випадках подальшої необхідності відстрочки оплати по векселю ДПІ може надава-
ти новий дозвіл на відстрочку оплати векселя. Загальний термін відстрочки оплати 
векселя не може перевищувати 270 днів. 

На основі аналізу інформації, на підставі вантажно-митних декларацій про проведення 
експортно-імпортних операцій здійснюється відбір для перевірки резидентів та 
нерезидентів, що здійснили операції у ЗЕД. Складається графік та програма перевірки 
підприємства, яка включає питання: 

- контроль термінів розрахунків за експортними операціями;  
- контроль термінів розрахунків за імпортними операціями;  
- контроль за використанням ліцензій, договорів та інших документів які 

регламентують ЗЕД; 
- контроль за операціями з давальницькою сировиною. 
Відповідальність за порушення вимог валютного законодавства існує у вигляді 

спеціальних санкцій, визначених ст.37 Закону : 
- накладення штрафів у випадку несвоєчасного виконання або невиконання 

суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами своїх  обов'язків згідно із законами України; 
- застосування до конкретних суб'єктів індивідуального режиму ліцензування у 

випадках порушення положень, що встановлюють повну заборону, обмеження або 
режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави; 

тимчасове зупинення ЗЕД. 
Крім того, ДПІ надано право застосовувати штрафні санкції у разі одержання 

резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації 
договорів у НБУ — у сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту 
чи позики. 
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При ввезенні на митну територію України товарів акцизний податок сплачується у 
національній валюті України. При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної 
валюти в національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної 
валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до митного 
органу митної декларації до митного оформлення. 

Перерахування відповідних сум коштів на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних 
органів в органах Державної казначейської служби України, здійснюється платником 
податку або особою, уповноваженою на декларування на підставі договору, до або на момент 
оформлення попередньої митної декларації на підакцизні товари в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. Перерахування вважається здійсненим з моменту надходження 
коштів на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних органів в органах Державної 
казначейської служби України, крім випадків сплати акцизного податку безпосередньо до 
Державного бюджету України при придбанні марок акцизного податку. 

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка митні 
органи вилучають такі товари та подають відповідні матеріали до суду для винесення 
постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію). 

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів 
(продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації 
для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним 
органом у визначених законодавством випадках. 

Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати до бюджету податку з 
підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного 
оформлення здійснюється митними органами, крім випадків ввезення маркованої 
підакцизної продукції, контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю 
сплати до бюджету якої покладається на органи державної податкової служби. 

Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних 
напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час ввезення таких товарів на митну 
територію України здійснюють митні органи. 

Повернення надміру сплачених сум акцизного податку, що були зараховані на 
депозитні рахунки, відкриті на ім'я митних органів в органах Державної казначейської 
служби України, здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 

Відомості про доплату (повернення) належної суми акцизного податку вносяться в 
доповнення до митної декларації в порядку, встановленому законодавством. 

Митний орган визначає суму акцизного податку в порядку, встановленому законом, 
якщо результати митного контролю, отримані після закінчення процедури митного 
оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження суми акцизного податку, визначеної 
платником податків у митних деклараціях. 

Сплата донарахованих сум акцизного податку здійснюється платником податку до 
Державного бюджету України. 

Сума податкового зобов'язання, якщо одночасно встановлено адвалорні та специфічні 
ставки акцизного податку, обчислюється шляхом додавання сум, обчислених окремо за 
кожною ставкою, за формулою: 

ПЗ = Са
А

 + Са, 
де: ПЗ - податкове зобов'язання; Са

А
 - сума акцизного податку, обчислена за 

адвалорною ставкою; Са - сума акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних 
ставок з одиниці товару (продукції). 

При визначенні суми акцизного податку на сигарети застосовується мінімальне акцизне 
податкове зобов'язання у гривнях, що встановлено підпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статті 
215 розділу VI Податкового кодексу України. 

Відповідно до порядку, встановленого у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Податкового 
кодексу України, суми податкового зобов'язання на сигарети одного найменування 
визначаються шляхом порівняння обчислених сум податку за встановленими адвалорною та 
специфічною ставками та мінімального акцизного податкового зобов'язання з обсягів 
ввезеного товару (продукції) і до нарахування приймається та сума, яка має більше значення 
за формулами: 

якщо (Са
А

 + Са) < (мПЗ x К : 1000), то ПЗ = мПЗ x К : 1000; 
якщо (Са

А
 + Са) > (мПЗ x К : 1000), то ПЗ = Са

А
 + Са, 
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де: Са
А
 - сума акцизного податку, обчислена за адвалорною ставкою; Са - сума 

акцизного податку, обчислена із застосуванням специфічних ставок з одиниці товару 
(продукції); мПЗ - мінімальне акцизне податкове зобов'язання, встановлене законодавством 
на 1000 штук товару; К - кількість товару (продукції); ПЗ - податкове зобов'язання. 

 
2. Порядоксправляння митних платежів при ввезенні на митну територію України 

товарів громадянами. Справляння ввізного мита при ввезенні громадянами товарів на 
митну територію України здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу. 
Справляння акцизного податку та податку на додану вартість при ввезенні 

громадянами товарів на митну територію України здійснюється відповідно до вимог 
Податкового кодексу України. 

Справляння митних платежів при митному оформленні товарів, що переміщуються 
громадянами: 

у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, ручній поклажі, здійснюється із 
застосуванням: 

уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - квитанція МД-1) за встановленою формою 
або митної декларації (далі - МД) за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів 

України; 
у міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ), здійснюється з використанням: 
оглядового розпису М 15 за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, 
або МД; 
у міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ), здійснюється з використанням: 
митної декларації М 16 за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, 
або МД; 
у вантажних відправленнях, здійснюється з використанням МД. 
При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що ввозяться громадянами через 

пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, в 
супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі: 

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, сумарна фактурна 
вартість яких не перевищує 1000 євро, митні платежі не нараховуються; 

б) у разі ввезення громадянами товарів протягом доби частіше одного разу, сумарна 
фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне 
мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та податок на додану 
вартість; 

в) у разі ввезення громадянами товарів, загальна фактурна вартість яких не перевищує 
10000 євро, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків 
сумарної фактурної вартості товарів та податок на додану вартість. 

При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує 
еквівалент 1000 євро. 

При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що ввозяться громадянами через 
інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон 
України в супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі: 

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, сумарна фактурна 
вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, митні платежі 
не нараховуються; 

б) у разі ввезення громадянами товарів протягом доби частіше одного разу, сумарна 
фактурна вартість яких не перевищує 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, за 
квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної 
вартості товарів та податок на додану вартість; 

в) у разі ввезення громадянами товарів, загальна фактурна вартість яких не перевищує 
10000 євро, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків 
сумарної фактурної вартості товарів та податок на додану вартість. 

При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує 
еквівалент 500 євро, або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 
кг. 

При тимчасовому ввезенні на митну територію України товарів, що переміщуються в 
ручній поклажі та/або супроводжуваному багажі та сумарна фактурна вартість яких 
перевищує еквівалент 1000 євро, які ввозяться через пункти пропуску через державний 
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кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та 500 євро та сумарна вага яких 
перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через 
державний кордон України, громадянами вноситься грошова застава в розмірі суми митних 
платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з 
метою вільного обігу. 

При тимчасовому ввезенні транспортних засобів особистого користування на митну 
територію України громадянами-нерезидентами на термін, що не перевищує одного року за 
умови реєстрації таких транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав, 
митні платежі не нараховуються та грошова застава не вноситься. 

При тимчасовому ввезенні громадянами-резидентами, які перебувають на тимчасовому 
консульському обліку у відповідній консульській установі України за кордоном, на строк, 
що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року, транспортного засобу 
особистого користування, що відповідає умовам, установленим абзацом четвертим частини 
третьої статті 380 Кодексу, митні платежі не нараховуються. 

При тимчасовому ввезенні громадянами-резидентами транспортних засобів особистого 
користування, що класифікуються за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною 
масою до 3,5 тонни), 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, громадянами сплачуються митні платежі, 
які підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. 

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами на митну територію України інших 
транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року під 
письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення за умови письмового декларування в 
порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та із застосуванням до них 
заходів гарантування, передбачених розділом X Кодексу. 

Унесення грошової застави здійснюється з використанням бланка квитанції МД-1. 
 
3. Класифікація товарів в цілях  митного оформлення та обкладання митом. 
Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності, що є основою системи 

державних заходів регулювання зовнішньоторговельної політики, розроблено на базі 
Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) та Комбінованої тарифно-
статистичної номенклатури Європейського економічного товариства (КНЄЕТ). 

Товари, що обертаються у світовій торгівлі та класифіковані у Товарній номенклатурі 
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), поділено: 

- на шість рівнів класифікації, 
- де найвищими є 21 розділ, 
- що далі поділяються на 97 груп, 
- 33 підгрупи, 
- 1241 товарну позицію,  
- 3558 підпозицій 
 -  5019 субпозицій. 
Основою побудови ТН ЗЕД виступає сукупність різних ознак товарів. Формування   

розділів   відбувається   на   підставі   походження   товару, матеріалу, призначення та 
хімічного складу. 

 - за походженням - розділи І, II, V. 
-  за матеріалом - розділи VIII, XI, XIV, XV. 
 -за призначенням - розділи IV, XI, XII, XVI, XXI. 
 - за хімічним складом - розділи ЛІ VI, VII. 
У побудову груп закладено принцип послідовності обробки товарів, починаючи від 

сировини та напівфабрикатів і аж до готових виробів, що створює умови для застосування 
товарної номенклатури при укладенні митного тарифу держави. 

Побудова товарних позицій та субпозицій ґрунтується на застосуванні певних 
послідовних ознак. 

Можна виділити чотири основні ознаки:  
– ступінь обробки, 
– призначення, матеріал (сировина), з якого виготовлено товар, 
– та його призначення у світовій торгівлі. 
Шість основних правил класифікації товарів та примітки до розділів, груп та подекуди 

субпозицій, що вважаються невід'ємною частиною ТН ЗЕД, дають змогу однозначно 
згрупувати товари та визначити обсяги кожної з груп. 
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Систему кодування товарів у ТН ЗЕД утворено для зручності інформації, її передавання 
та подальшої обробки на обчислювальних машинах. 

Товари кодуються дев’ятизначним кодом ТН ЗЕД, у якому: 
- перші дві цифри означають товарну групу, 
- перші чотири - товарну позицію товару, 
перші шість - код товару згідно з Гармонізованою системою опису та кодування 

товарів (ГС), 
- усі девять цифр – товарну субпозицію товару. 
Згідно з Конвенцією про ГС країни, що застосовують систему опису товарів, не 

мають права міняти класифікацію товарів та їх код у межах перших шести знаків. У 
разі дотримання країнами цього положення, застосування ГС дає можливість проводити 
детальніший опис товару з застосуванням характеристик, які легко враховуються та 
фіксуються під час митного оформлення, і зменшують імовірність помилок у класифікації та 
кодуванні товарів, оскільки документи експортерів та імпортерів мають більш уніфікований 
характер. Крім того, зовнішньоторговельна статистика, яку укладено згідно з ГС, 
уможливлює визначити напрямки товарних потоків різних країн та удосконалювати систему 
статистики зовнішньої торгівлі окремих країн. Загальні основи торговельної статистики 
(шість знаків згідно з ГС) дають змогу при проведенні тактичного планування та прогно-
зування, визначити кон'юнктуру можливого ринку, позитивні та негативні аспекти 
законодавства можливої країни-партнера. 

Отже, в ТН ЗЕД підсубпозиція складається з 9 знаків (цифр), з яких перші шість 
цифр збігаються з назвою субпозиції з HFC. Три останні цифри ТН ЗЕД означають 
глибшу деталізацію субпозиції. 

ТН ЗЕД має додаток - Пояснення до Товарної номенклатури 
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). Ці Пояснення до Товарної номенклатури 
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) складаються з 5-ти томів і уможливлюють 
конкретизувати місцезнаходження товару в ТН ЗЕД за його характеристиками, коли 
класифікація з певних причин ускладнена і товар за допомогою Основних правил 
інтерпретації ТН ЗЕД може бути віднесеним до двох або більше товарних угрупувань 
номенклатури одного рівня. 

Ці пояснення надаються до всіх товарних угрупувань номенклатури товарів: 
розділів (з І до XXI); 
товарних груп (з 1 до 97); 
позицій (чотиризначні коди, всього 1241 позиція); 
субпозицій (шестизначні коди, всього 5019 субпозицій); 
підсубпозицій, що позначаються дев'ятизначним цифровим кодом ТН ЗЕД. 
Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) 

дають тлумачення до всіх вищенаведених товарних угрупувань ТН ЗЕД, починаючи з 
пояснень загального характеру, які далі конкретизуються. 

У Поясненнях до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН 
ЗЕД) наведені визначення, розкриті поняття і терміни, зроблено короткий опис машин, 
механізмів, приладів, обладнання, сировини, матеріалів та напівфабрикатів тощо і 
зазначається їх призначення, сфера застосування. Уся ця інформація необхідна для 
однозначного віднесення конкретного товару, що розглядається, до класифікаційних 
угрупувань ТН ЗЕД. 

Однакове розуміння класифікаційних угрупувань ТН ЗЕД є необхідною умовою 
для визначення ставок митних тарифів та інших платежів, визначення режимів 
імпорту і експорту товарів, а також для співвідношення митних тарифів, фактичних 
даних по зовнішній торгівлі різних країн та для проведення економіко-статистичного 
аналізу. 

Перший том (розділи I-V ТН ЗЕД) містить тлумачення номенклатури 
сільськогосподарської продукції, харчової промисловості і мінеральної сировини, в 
тому числі всі види мінерального палива. Другий том (розділ VI ТН ЗЕД) - пояснення, 
що стосуються хімічної промисловості. 

Третій том (розділи VII-XI ТН ЗЕД) включає пояснення до номенклатури шкіряної 
сировини, шкіри, хутра, деревини та виробів з неї, паперу, друкованої продукції, текстилю, 
одягу тощо. 

Четвертий том (розділ XII-XV ТН ЗЕД) — це взуття, вироби з каменю, скла, 
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дорогоцінних металів і каменів, ювелірні вироби, некоштовні метали і вироби з них. 
П'ятий том (розділ XVI ТН ЗЕД) - пояснення виробів машино-та електротехнічної 

галузі виробництва та іншої продукції. 
Шостий том (розділ XVII-XXI ТН ЗЕД) - подаються роз'яснення до різних 

транспортних засобів, продукції приладобудування, меблів, зброї та набоїв до неї, музичних 
інструментів, іграшок, спортінвентарю, витворів мистецтва, предметів колекціонування та 
антикваріату. 

Для поточного визначення коду товару необхідно використати три складові – власне 
номенклатурну частину (дев'ятизначний код). Примітки до розділів і груп товарів та Основні 
правила інтерпретації ТН ЗЕД СНД. Крім того, для визначення коду товару може бути 
корисним застосування додаткових публікацій (Пояснення до Товарної номенклатури 
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), Алфавітний покажчик). 

Комплексним керівництвом для визначення коду є Основні правила 
інтерпретації. їх шість. 

Перші п'ять правил допомагають визначити товарну позицію (перші 4 знаки коду). За 
допомогою шостого правила можна відшукати субпозицію (V і VI розряди коду) і 
підсубпозицію (VII, VIII і IX розряди дев'ятизначного коду товару). 

Однією з невід'ємних складових частин як Гармонізованої системи опису та 
2. Порядок сплати мита за експортно-імпортними операціями. 
Україна, як і кожна країна світу, має певні державні функції і завдання, у виконанні 

яких і є сенс її існування як політичного утворення. Ці функції визначені Конституцією 
України і не повинні бути ігнорованими. Для виконання державою своїх функцій потрібні 
величезні фінансові ресурси, які держава отримує шляхом збору коштів у свій бюджет, - 
податків, обов'язкових зборів і платежів. Серед податків одне з найважливіших місць 
посідають митні платежі. Вони відіграють велику роль у житті країни не тільки через свою 
фіскальну функцію, а, скоріше, через економічну: регулювання експортно-імпортних 
операцій. 

Митні платежі - найефективніший інструмент регулювання зовнішніх економічних 
зв'язків. Стан торговельних відносин в Україні значною мірою визначається її митною 
політикою, яка повинна бути спрямована на забезпечення та підтримку ефективності 
зростання обсягу експорту України, стимулювання суб'єктів підприємницької діяльності, що 
займаються експортом, врівноваження імпорту товарів з експортом. Усі ці завдання можуть 
вдало розв'язуватися за допомогою маніпулювання ставками мита, митних зборів, ПДВ та 
акцизним збором на імпортні товари, обсягами пільг, пільгових ставок та преференцій тощо. 

У деяких країнах застосовуються транзитні митні платежі. Однак їх роль у сучасних 
умовах знижується. Встановлюються вони, як правило, тільки для покриття витрат, 
пов'язаних з контролем транзиту іноземних вантажів. 

Ставки митних зборів за надані митні послуги встановлюються у розмірі, що не 
перевищує їх приблизної вартості. Митні збори сплачуються як у національній, так і в 
іноземній валюті. Вони використовуються для розвитку системи митних органів 
України, про що Державна митна служба України щорічно звітує у своєму річному звіті 
(про витрачені кошти, отримані за рахунок митних зборів). 

Митні збори стягуються по кожній вантажній митній декларації за митне 
оформлення товарів і предметів, транспортних засобів (у тому числі індивідуального 
користування, спадщини), що переміщаються через митний кордон України, за їх 
знаходження під митним контролем і надання послуг у сфері митної справи. 

Платниками мита є фізичні та юридичні особи, тобто суб'єкти зовнішньоекономічної 
діяльності, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших 
предметів, що підлягають митному обкладенню згідно з чинним законодавством. 

Об'єктом митного оподаткування є митна вартість чи фізична одиниця імпортованих 
товарів або інших предметів, які переміщаються через митний кордон України. 

Механізм нарахування та сплати мита включає кілька етапів: 
1. Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, 

проводиться на базі митної вартості, заявленої декларантом або визначеної митними 
органами вартості товарів, що перетинають митний кордон України, яка розраховується на 
момент перетину товарами митного кордону. 

2. Потім визначається країна походження товарів. Такою вважається Україна, де товари 
були повністю вироблені або піддані достатній переробці чи обробці. 
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3. Наступним кроком є визначення товарної групи товарів, що переміщаються через 
митний кордон. 

Ставки мита для конкретного імпортованого товару визначаються за Єдиним 
митним тарифом України. Оподатковані митом товари зведені в товарну класифікаційну 
схему, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів. 

4. Порядок застосування пільг, якщо такі передбачені для цього товару. 
Після визначення тарифної позиції імпортного товару застосовуються конкретні 

ставки мита. Як уже раніше зазначалося, ставки встановлюються у визначеному відсотку до 
вартості товару (адвалорне мито) або в твердих сумах до одиниці товару (специфічне мито). 

Єдиний митний тариф України визначає кілька ставок на одну товарну групу: 
- преференційну,  
- пільгову і 
- повну, застосування яких залежить від країни походження імпортованих товарів. 
У законодавстві України передбачено багато пільг при нарахуванні та сплаті мита. їх 

можна класифікувати згідно з Державним класифікатором. 
Мито нараховується митним органом України відповідно до положень Закону України 

«Про Єдиний митний тариф» і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день 
подання митної декларації, і сплачується у валюті України. 

Дещо інший порядок застосування мита для фізичних осіб. Для визначення суми 
мита до цих платників застосовуються тільки повні ставки Єдиного митного тарифу 
(преференційні і пільгові не використовуються). У цей самий час для цих платників 
існує розширений обсяг пільг. 

Мито повністю вноситься до Державного бюджету України. Воно сплачується 
митним органам України, а стосовно товарів та інших предметів, які пересилаються в 
міжнародних поштових відділеннях, - підприємствам зв'язку. Порядок надання 
відтермінування та розстрочки сплати мита встановлюється Державним митним комітетом 
України. Сума надмірно стягненого мита підлягає поверненню власнику товарів та інших 
предметів на його вимогу протягом одного 

року з моменту митного оформлення. За бажанням особи, котра здійснює декларування 
товару, суми надмірно стягнутого ввізного мита можуть бути зараховані на майбутні 
платежі.  

Особливістю стягнення мита є те, що контроль за правильністю і своєчасністю 
сплати цього податку в бюджет здійснюється митними органами України, а не 
податковими адміністраціями. 

Мито, не сплачене в терміни, на які була надана розстрочка сплати, а також 
несплачене в результаті інших дій, що спричинили його недобір, стягується за 
розпорядженням митних органів України в безспірному порядку. Своєчасно 
несплачене мито стягується за весь час заборгованості бюджету з нарахуванням пені в 
розмірі С,2 % суми недоїмки за кожний день прострочення, включаючи день сплати. 

Митний збір - це вид митних платежів, що підлягають сплаті за вантажною митною 
декларацією громадянами і суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за роботу, виконану 
для них митними органами. Митні збори нараховуються і стягуються по кожній вантажній 
митній декларації за митне оформлення товарів, речей і предметів, транспортних засобів (у 
тому числі індивідуального користування), спадщини, що переміщаються через митний 
кордон України, за їх перебування під митним контролем і надання послуг у сфері митної 
справи. 

Платниками митних зборів є юридичні та фізичні особи, які здійснюють митне 
оформлення. 

Згідно з Митним кодексом розміри митних зборів, а також звільнення від їх сплати має 
право встановлювати Кабінет Міністрів України. 

Митні збори нараховуються у відсотках до митної вартості або у вигляді 
фіксованої ставки збору та сплачуються в національній валюті України. Якщо при 
нарахуванні митних зборів фіксована ставка вказується в доларах США, то вона 
перераховується у валюту України за офіційним курсом Національного банку України 
на день реєстрації вантажної митної декларації. 

 
 4. Суть митної вартості та її функції .  
Методи визначення митної вартості. 
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Нарахування мита на товари та інші предмети, що підлягають митному обкладенню, 
проводиться на базі митної вартості, заявленої декларантом або визначеної митними 
органами на момент перетину товарами митного кордону України. 

Митна вартість - це та вартість товару, яка використовується як вихідна 
розрахункова база для обчислення митних платежів. 

Функції митної вартості: 
1)фіскальна - митна вартість є основою для нарахування митних платежів; 
2)правоохоронна - митна вартість є основою для застосування санкцій за порушення 

митних правил;  
3)статистична функція призначена для: 
- забезпечення повного і достовірного обліку даних про експорт та імпорт держави; 
- аналізу основних тенденцій, структури і динаміки зовнішньо торговельних 

товаропотоків держави разом з аналізом її макроекономічної ситуації; 
- контролю за нарахуванням митних платежів; 
- здійснення валютного контролю в межах компетенції митних органів; 
У зв'язку з тим, що процедура визначення і контролю митної вартості пов'язана із 

зовнішньоторговельною діяльністю, особливого значення набуває уніфікація митного 
законодавства торгуючих сторін, трансформація національних 

законодавств щодо визначення митної вартості та організації її контролю на основі 
міжнародних принципів. Все це уможливлює значною мірою полегшити учасникам ЗЕД 
організацію експортно-імпортних операцій та спростити митне оформлення товарів. 

Наявність загальнодоступної методики і встановлених правил визначення митної 
вартості ставить усіх учасників ЗЕД у рівні умови і дає змогу істотно підвищити ступінь 
визначеності при, організації зовнішньоторговельних операцій, заздалегідь прорахувати всі 
необхідні економічні параметри укладених угод. 

 
5 Методи визначення митної вартості. 
Впровадження чітких норм і правил визначення митної вартості ввезених товарів 

забезпечує організацію ефективної системи контролю за їх дотриманням. Завдяки 
правильному обчисленню бази оподатковування увезених товарів досягається оптимальний 
розмір надходжень від стягнення митних платежів у державний бюджет. 

Більшість країн, що беруть участь у зовнішній торгівлі, застосовують одну з двох 
міжнародних систем визначення митної вартості: Брюссельську; ГАТТівську. 

Деякі країни, які не відіграють значної ролі в зовнішньоторговельному обороті, 
використовують власні національні методики визначення митної вартості товарів. 

З метою уніфікації законодавства різних країн, у 1950 р. у Брюсселі було розроблено 
Конвенцію про утворення уніфікованої методології визначення митної вартості товарів. 

Цей документ визначив Брюссельську митну вартість як : 
1) нормальну вартість товару, за, якою товар може бути проданий у країні його 

призначення на момент подання вантажної митної декларації. 
2) як ціну CIFy товару тому місці, де товар перетинав митний кордон країни 

призначення. 
3) ціна товару має бути нормальною ціною, утвореною ринковими відносинами між 

незалежними один від одного продавцем та покупцем. 
Наступним кроком у світовій уніфікації методів визначення митної вартості товару був 

пакет угод, ухвалених у 1979 р. на багатосторонніх переговорах у Токіо. 
Одним з документів, яким сьогодні керуються більшість країн, є так званий 

Кодекс про митну вартість*ГАТТ. Одне з його положень зобов'язує усі країни-учасниці 
ГАТТ привести національну законодавчу базу з питань визначення митної вартості у 
відповідність до всіх положень Кодексу. 

Згідно  з  цим  Кодексом  митна  вартість товару  -  це ціна, яка реально 
сплачена, або підлягає сплаті за товар у разі його продажу до країни імпортера за 

виконання таких умов: 
1)необмежений перехід права власності на товар до імпортера, за винятком обмежень 

щодо конкретного товару з боку країни-імпортера або обмежень регіону, куди може бути 
перепродано товар; 

2) ціна угоди або реалізація самої угоди залежить тільки від якісних та кількісних 
характеристик самого товару; 
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3) частина прибутку у будь-якому вигляді не повертається імпортером експортерові; 
3)експортер та імпортер не взаємозалежні. 
Сьогодні    усі    методи    оцінку    митної   вартості    імпортованого    товару 

ґрунтуються 
- на ціні угоди, яка реально сплачується за товар, 
- враховує додаткові витрати покупця, 
- комісійні та брокерські витрати, витрати на пакування, перевезення тощо. 
Кодекс про митну вартість ГАТТ передбачає визначення митної вартості 

імпортованого товару з використанням ціни ідентичного або подібного товару. Важливо 
- У разі відсутності потрібної інформації про ідентичні або подібні товари, митна вартість 
визначається шляхом розрахунків, які проводяться на підставі 

- витрат виробництва,  
- вартості сировини та матеріалів, 
- прибутку та витрат, пов'язаних з реалізацією товару. Кодекс забороняє використання 

ціни внутрішнього національного ринку як базової розрахункової ціни. 
У рамках Співдружності незалежних держав ухвалено Основи митних 

законодавств держав - учасниць СНД, які визначають принципи правового, 
економічного та організаційного регулювання митної справи. Окремим розділом 
виділено статті, пов'язані з визначенням митної вартості та країни походження товару. 
Методи визначення митної вартості згідно з Основами показано на рис. 3.2. Вони стосуються 
імпортованих товарів. У разі необхідності ці методи використовуються за порядком їхньої 
нумерації. 

4.Визначення митної вартості за ціною угоди з ввезеними товарами. 
Даний  метод є основним при визначенні митної вартості і відповідає суті статті VII 

Угоди ГДТТ, у преамбулі якої підкреслюється, що «основою оцінки товарів для митних 
цілей повинна бути ціна угоди з оцінюваними товарами». 

На практиці це означає, що при проведенні оцінки товарів необхідно максимально 
можливо використовувати цей метод. Коли остаточно встановлено, що ціна угоди відсутня 
чи не може бути визначена, чи не може використовуватися для визначення митної вартості, 
варто переходити до інших методів оцінки. 

Основу цього методу становить «ціна угоди». Під ціною угоди вважається ціна, 
фактично сплачена або така, що підлягає сплаті при продажу товарів на експорт у країну 
імпорту, скоригована з урахуванням встановлених додаткових нарахувань до ціни. 

Закон України «Про єдиний митний тариф», так само, як і ст. VII Угоди, встановлює, 
що в ціну угоди включаються компоненти, які зображені на рис. 3.3, якщо вони не були 
раніше в неї включені.  

Важливо - Якщо перелічені компоненти не увійшли в ціну товару, то вони повинні 
бути додані до ціни. На практиці така поправка до ціни відображається в спеціальному 
розділі декларації митної вартості у вигляді відповідного додаткового нарахування. Жодні 
інші компоненти не можуть бути донараховані до ціни, фактично сплаченої або підлягаючої 
сплаті. 

Проте ці поправки і додаткові нарахування до ціни повинні проводитися тільки за 
умови, якщо: 

а) ці витрати або платежі дійсно мають місце і, отже, підтверджуються 
документально. Якщо таке визначення цих даних не є можливим, митна вартість не може 
бути визначена за методом 1; 

б) ці платежі не включені в ціну товару, встановлену зовнішньо торговельним 
контрактом; 

в) ці витрати фактично понесені та виплачуються покупцем. Мають місце і 
відрахування з ціни, фактично сплаченої, або такої, що підлягає сплаті: в багатьох випадках 
можуть бути виключені деякі витрати, включені відповідно до контракту в цю ціну, тобто 
частина витрат, здійснюваних після ввезення товару на території

 
 країни. До таких витрат 

належать:  
1)витрати з монтажу, складання, налагодження устаткування або надання технічної 

допомоги» після ввезення товарів на територію країни; 
2)витрати з доставки товару після ввезення на митну територію України до місця 

призначення; 
3)мита, податки і збори, що сплачуються при ввезенні або продажу товарів. 
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Важливо - Отже, митна вартість (MB) може бути розрахована за формулою MB = 
ФВ+ВД + ВП + ЛІП + ЧП, 

де ФВ — фактурна вартість; 
ВД — витрати на навантаження, розвантаження, перевантаження і страхування до 

пункту перетину митного кордону України; 
ВП - витрати, додатково понесені покупцем;  
ЛІП - ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності, які 

покупець повинен здійснити як умову експорту товару, що оцінюється; 
ЧП - частина прибутку від будь-якого подальшого перепродажу чи використання 

товару на території України, яка прямо чи непрямо накопичується у продавця. 
Дані, використані декларантом при заявлені митної вартості, не підтверджені 

документально або не є кількісно визначеними і достовірними. Вимоги достовірності у 
цьому разі означають, що, по-перше, митні органи повинні мати можливість перевірки 
поданих декларантом документів; по-друге, дані, що містяться в поданих декларантом 
документах, не повинні суперечити одне одному, інакше метод 1 застосовувати не можна; 

При    цьому   під   взаємозалежними   особами    вважаються   особи,   що 
задовольняють хоча б одну з таких ознак: 

1)один з учасників угоди (фізична особа) або посадова особа одного з учасників угоди є 
одночасно посадовою особою іншого учасника угоди; 

2)учасники угоди є співвласниками підприємства; 
3)учасники угоди пов'язані трудовими відносинами; 
4)один з учасників угоди є власником внеску (паю) або акцій з правом голосу в 

статутному капіталі іншого учасника угоди, що становлять не менше 5 % статутного 
капіталу; 

5)обидва учасники угоди перебувають під безпосереднім чи непрямим контролем 
третьої особи; 

6) один з учасників угоди перебуває під безпосереднім або непрямим контролем 
іншого учасника угоди; 

7) учасники угоди або їхні посадові особи є родичами. 
Визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами 

. 
У митній практиці можуть зустрічатися випадки, коли неможливо визначити вартість 

угоди. Наприклад, це ситуації, коли: 
а) ввезені товари не є предметом продажу; 
б) продаж товарів пов'язаний з обмеженнями, що стосуються користування або 

розпорядження ввезеними товарами; 
в) продаж супроводжувався визначеними умовами, внаслідок чого реальна вартість 

товарів не може бути визначена або відсутня необхідна інформація для розрахунку 
відповідних поправок до ціни і здійснення її коригувань; 

г) продаж здійснено між взаємозалежними сторонами і при цьому: 
 -  залежність сторін вплинула на розмір ціни і цей факт не може бути спростований; 
- ціна товарів значно відрізняється від перевіркової (орієнтованої) вартості або відсутня 

перевіркова вартість для цілей порівняння. 
 
Суть методу 2 полягає в тому, що митна вартість оцінюваних (ввезених) товарів 

визначається шляхом використання як вихідної бази для її розрахунку ціни угоди з 
ідентичними товарами, митна вартість яких була визначена за методом 1 і прийнята 
митними органами. 

Під ідентичними вважаються товари, однакові в усіх відношеннях з оцінюваними 
товарами, у тому числі за такими ознаками: 

а) фізичні характеристики; 
б) якість; 
в) репутація на ринку; 
г) країна походження; 
д) виробник. 
Ідентичними не вважаються товари, які після ввезення в Україну піддалися 

інженерно-конструкторській проробці, дизайн яких був змінений в Україні повністю або 
частково за рахунок покупця. Незначні розбіжності у зовнішньому вигляді не можуть бути 
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підставою для відмови в розгляді товарів як ідентичних, якщо в іншому такі товари 
відповідають цим вимогам. Наприклад, розмір етикетки, колір тощо.  

Для того, щоб відповідати критерію ідентичності, порівнювані товари обов'язково 
повинні бути виготовлені в тій самій країні, що і товари, які піддаються оцінці. 

Товари, виготовлені різними особами в тій самій країні, можуть розглядатися як 
ідентичні товари тільки в тому випадку, якщо в покупця і митних органів немає інформації 
про ідентичні товари, виготовлені особою, яка виготовила оцінювані товари. 

Наприклад, холодильник «Минск» (Беларусь) моделі МХМ-1704 не є ідентичним 
холодильнику моделі МХМ-1717, оскільки одним з основних споживчих параметрів 
холодильників є об'єм (від якого, насамперед, залежить ціна). У першої моделі об'єм - 370 
дм

3
, а у другої - 350 дм . Не є ідентичним холодильнику МХМ-1717 холодильник Sneige 

(хоча об'єм у них однаковий), тому що фірми-виробники мають неоднакову репутацію на 
ринку. 

У випадку, якщо при використанні методу 1 виявляється більше однієї ціни угоди за 
ідентичними товарами, то як основа для визначення митної вартості ввезених товарів 
застосовується найнижча з них. 

Якщо виявиться, що вартість товару не може бути визначена за методом 2, то варто 
переходити до іншої альтернативної бази оцінки - ціни угоди з однорідними товарами, тобто 
використовувати метод 3 — оцінку за ціною угоди з подібними товарами. 

Подібними вважаються товари, які, хоча і не є однаковими в усіх відношеннях, але 
мають подібні характеристики і складаються з подібних компонентів, що дає можливість їм 
виконувати такі самі функції, як і оцінювані товари, і бути комерційно взаємозамінними. 

При визначенні однорідності товару повинні обов'язково бути враховані такі ознаки: 
-якість, наявність товарного знака і репутація товарів на ринку; 
-країна походження; 
-виробник. 
Товари не вважаються однорідними, якщо їх проектування, дослідно-конструкторські 

роботи над ними, художнє оформлення, дизайн, ескізи і креслення та інші аналогічні роботи 
виконані після ввезення в Україну. 

Виходячи з цих вимог, при вирішенні питання про те, чи можуть товари 
розглядатися як однорідні, аналізуються такі їх параметри: 

а) фізичні характеристики (розмір і форма; рівень технічних та інших 
характеристик; метод виготовлення); 

б) матеріали, з яких виготовлені товари (наприклад, скляне вікно або вікно з 
пластику; дорогоцінні метали або чорні метали, тканина або папір тощо); 

в) функції і сфера застосування (тобто, які функції виконує цей товар? Чи 
спроможні порівнювані товари виконувати ті самі функції?); 

г) комерційна взаємозамінність, тобто, чи прийме покупець порівнюваний товар   
як   замінник   (як   з   погляду «його   функціонального   призначення,   так   і комерційних 
характеристик). 

При цьому необхідно враховувати якість товару, його репутацію на ринку і наявність 
товарного знака. 

Існують певні умови, за яких за основу при визначенні митної вартості береться ціна 
угоди щодо ідентичних та подібних товарів: 

1)якщо ці товари продані для ввезення на територію України; 
2)якщо ці товари ввезені одночасно з товарами, що оцінюються, або не раніше, ніж за 

90 днів до ввезення товарів, що оцінюються; 
3)якщо ці товари були ввезені у тій самій кількості і на тих самих комерційних умовах, 

що й оцінювані товари; 
4) якщо виявляється більше однієї ціни угоди щодо ідентичних чи подібних товарів, то 

застосовується найнижча з них. 
При використанні цього методу використовуються такі види цін: 
- світова ціна; 
-довідкова ціна - ціна товарів внутрішньої та зовнішньої торгівлі різних країн, що 

публікуються в довідкових виданнях; 
-біржові котирування - це ціни, що відображають фактичні угоди; 
-середні експортні та імпортні ціни - розраховуються на базі даних 

зовнішньоторговельної статистики. Визначення митної вар тості ідентичного чи подібного 
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товару при його ввезенні відбувається на основі віднімання та додавання вартості. 
Приклад. Сорочки однакових характеристик ввозяться від двох різних виробників, 

розташованих в одній країні. При цьому кожний виробник сорочок має свій товарний знак. 
Проте сорочки, виготовлені цими фірмами, мають однаковий стандарт і однакову якість. 
Вони користуються однаковою репутацією на ринку країни-імпортера. Чи можуть ці товари 
розглядатися як ідентичні або однорідні? 

Хоча виробники використовують різні товарні знаки/сорочки мають однакові 
стандарти, якість і репутацію на ринку. Тому: 

1)оскільки сорочки мають різні товарні знаки, вони не можуть розглядатися як 
ідентичні товари; 

2)з іншого боку, хоча сорочки і не є однаковими в усіх відношеннях, вони усе ж мають 
однакові характеристики, що дає їм можливість виконувати однакові функції. У зв'язку з 
тим, що товари виконані з урахуванням однакових стандартів, з однакових вихідних 
матеріалів, однакові у відношенні якості і репутації на ринку і мають визначений товарний 
знак, їх варто розглядати як однорідні, навіть незважаючи на різні товарні знаки. 

Однорідними товарами є також пиво «Чернігівське» і «Славутич». 
Методи 2 і 3 використовуються рідко, тому що: 
1) законом визначені достатньо жорсткі вимоги до їхнього застосування; 
2)для правильного вибору порівнюваного товару і здійснення відповідних     

коригувань від    "декларанта     і співробітника     митного органу     вимагаються     
спеціальні знання  про самі  товари (товарознавство) і характерні ознаки їхніх продажів; 

3)необхідна постійно поновлювана, велика, достовірна, комплексна цінова база. 
У тих випадках, коли виявлені розбіжності в умовах здійснення угод із ввезеними 

ідентичними та подібними товарами за однакових комерційних умов, ціна угоди з 
ідентичними або подібними товарами повинна бути піддана відповідному коригуванню для 
компенсації (нівелювання) цих розбіжностей. 

Коригування базової (вихідної) ціни угоди з ідентичними або подібними товарами 
здійснюється за одним або декількома чинниками: 

а) тільки за кількісними чинниками; 
б) тільки за чинниками, що стосуються комерційних умов продажу; 
в) за комерційними та кількісними чинниками одночасно. Отримана з урахуванням 

коригувань ціна угоди з ідентичними або подібними завезеними товарами повинна 
використовуватися як основа для визначення митної вартості оцінюваних товарів. 

Проте, необхідно враховувати, що коригування на комерційні умови продажу і на 
кількість може бути зроблена тільки в тих випадках, коли однозначно встановлено, що ціна 
товару дійсно залежить від цих чинників. Наприклад, у тих випадках, коли продавець продає 
товари за однією і тією самою ціною, незалежно від класу покупців або кількості проданого 
товару, тобто ціна порівнюваних товарів не змінюється залежно від зазначених чинників, 
коригування ціни угоди проводитися не повинно. 

При проведенні оцінки за ціною угоди з ідентичними або подібними товарами 
необхідно забезпечити правильне врахування всіх додаткових нарахувань до ціни, фактично 
сплаченої або підлягаючій сплаті. 

У разі необхідності, тобто якщо виявлені розбіжності в структурі ціни угоди 
порівнюваних товарів, необхідно провести відповідне коригування, наприклад, на витрати по 
транспортуванню товару, навантаженню і розвантаженню, страхуванню тощо. 

Проведення коригування може призвести до збільшення або зменшення вартості 
товарів. Обов'язковими вимогами до коригування є вимоги розумності, точності і 
можливості доказу (документального підтвердження) доцільності коригування і слушності 
відповідних розрахунків. 

Якщо існують розбіжності в ціні товару, зумовлені комерційними умовами або 
умовами транспортування і закупівлі товару тощо, обсягом продажів, і проведення 
коригування має сенс, проте відсутні можливості документального підтвердження вихідних 
даних, необхідних для коригування, визначення митної вартості за методами 2, 3 не 
допускається. 

Визначення митної вартості на основі віднімання вартості (метод 4). У тих 
випадках, коли неможливо використовувати наявні ціни угод або відсутня угода з 
ідентичними або подібними товарами, варто переходити до інших альтернативних методів 
оцінки. 
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При цьому стосовно методу 4 (метод на основі розрахунку вартості) і методу 5 (метод 
на основі додавання вартості) дозволяється зміна послідовності їх застосування: після методу 
3, за бажанням декларанта, може бути використаний як метод 4, так і метод 5. Це зумовлено 
тим, що ці методи можуть викликати дуже істотні складнощі при їх практичному 
використанні. Це положення відповідає і міжнародним нормам, закріпленим Угодою із 
застосування ст. VII ГАТТ «Оцінка товарів для митних цілей». 

Митна оцінка за методом 4 ґрунтується на ціні, за якою ввезені (оцінювані), ідентичні 
або подібні товари були продані найбільшою агрегованою партією на території України у 
незмінному стані, не пізніше 90 днів з дати ввезення оцінюваних товарів, а учасник угоди не 
є взаємозалежною з продавцем особою. 

Отже, для використання ціни продажу на внутрішньому ринку оцінюваних, ідентичних 
або подібних товарів як основи для визначення митної вартості цей продаж повинен 
відповідати таким умовам: 

а) товари повинні бути продані в країні в незмінному стані; 
б) ввезені (оцінювані), ідентичні або подібні товари повинні продаватися 

приблизно одночасно з ввезенням оцінюваних товарів (різниця до 90 днів); 
в) у разі відсутності випадків продажу ввезених (оцінюваних), ідентичних або 

подібних товарів у такому самому стані, в якому вони перебували на момент ввезення, 
покупець може, при дотримай ні установлених вимог, використовувати ціну одиниці товару, 
що пройшла переробку, з проведенням відповідного коригування на вартість, додану в 
процесі переробки. Покупцеві при цьому буде потрібно підтвердити (обґрунтувати) митному 
органу слушність зробленого коригування. Основу розрахунків повинні становити прийняті 
формули і методи визначення вартості робіт з переробки товарів у відповідних галузях 
виробництва; 

г) покупець не повинен прямо або побічно поставляти продавцю безплатно чи за 
зниженою ціною товари або послуги, використані для виробництва і продажу для ввезення в 
країну імпортованих товарів; 

д) перший покупець завезених товарів на внутрішньому ринку не повинен 
бути пов'язаний з продавцем (імпортером оцінюваних, ідентичних або подібних 

товарів). 
Поняття продажу товарів у незмінному стані означає, що операції виробничого 

характеру (включаючи складання), а також подальше опрацювання товарів розглядаються як 
операції, що змінюють стан завезеного товару. У той самий час товар вважатиметься таким, 
що не змінив свій стан, у таких випадках: 

1)якщо були здійснені операції по видаленню іноземних па кувальних матеріалів, 
консервантів; 

2)якщо було здійснено просте переупакування товарів для внутрішнього ринку; 
3)якщо мали місце такі природні зміни, як усихання товару, його випаровування (для 

рідин) тощо. 
Митна вартість на основі «віднімання» (MB) визначається за формулою 

MB = ЦІ- (ВК + НП + ВП+ СМП + ВД),  
де       ЦІ- ціна одиниці товару; 
ВК — витрати на комісійні винагороди; 
НП — звичайні надбавки на прибуток;  
ВП— загальні витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів 

того самого класу; 
СМП - сума митних платежів, що підлягає сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням 

товару; 
ВД - витрати на навантаження, розвантаження, транспортування і страхування, 

понесені в Україні. 
Одним з центральних питань цього методу оцінки є вибір ціни, за якою найбільша 

агрегована (сукупна) кількість товару була продана після ввезення в країну покупцем 
першого комерційного рівня, не пов'язаним із продавцем (імпортером). 

Для визначення найбільшої агрегованої кількості аналізуються всі продажі товару за 
цією ціною. Найбільша загальна кількість одиниць товару, проданих за однією ціною, і буде 
найбільшою агрегованою кількістю одиниць товару. 

Якщо відсутні випадки продажу оцінюваних, ідентичних або подібних товарів у 
незмінному стані, на прохання декларанта може використовуватися ціна одиниці товару, що 
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піддався обробці. При цьому визначення одиничної ціни товару, що був підданий обробці, 
здійснюється з урахуванням вимог, розглянутих вище. Проте у цьому разі, крім витрат, 
перелічених вище, з ціни оброблених 

товарів необхідно відняти вартість обробки після ввезення. Ці відрахування мають 
грунтуватися на об'єктивних даних, що піддаються кількісній оцінці, відносно вартості цієї 
обробки (враховуючи формули і методи розрахунків, що застосовуються у практиці різних 
галузей). Проте метод 4 не може бути використаний до товарів, що піддалися обробці у 
таких випадках: 

1)якщо в результаті опрацювання після ввезення товари втратили свої властивості; 
2)якщо завезений товар після опрацювання не втратив своїх якостей, але становить 

дуже незначну частину кінцевого продукту. 
Для того, щоб стало можливим обчислення митної вартості на основі внутрішньої ціни, 

з неї необхідно виокремити ті елементи, що характерні тільки для внутрішнього ринку, тобто 
витрати, понесені після ввезення цих товарів на територію України і які не повинні бути 
включені в митну вартість. 

З ціни товару вираховуються такі компоненти: 
а) витрати на виплату .комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток і 

загальні витрати в зв'язку з продажем в Україні ввезених товарів того самого класу і виду; 
б) суми ввізних мит, податків, зборів та інших платежів, що підлягають сплаті в 

Україні в зв'язку з ввезенням і (або) продажем товарів; 
в) звичайні витрати, понесені в Україні, із транспортування, страхування, 

навантажувальні і розвантажувальні роботи; 
г) вартість, додану в результаті складання або подальшої переробки, у разі, якщо це 

необхідно.  
В основу методу 4 покладено вибір ціни, за якою ввезені товари продаються на митній 

території України у незмінному стані. 
Для визначення митної вартості товарів за основу береться ціна одиниці товару, за 

якою оцінювані, ідентичні чи подібні (аналогічні) товари продаються найбільшою партією на 
території України у час, максимально наближений до часу ввезення, але не пізніше ніж через 
90 днів з дати ввезення товарів, що оцінюються, покупцю, що не є взаємозалежною з 
продавцем особою. 

Від ціни одиниці товару віднімаються, якщо вони можуть бути виділені, такі 
компоненти: 

1) витрати на виплату комісійних винагород, звичайні надбавки на прибуток та загальні 
витрати у зв'язку з продажем на митній території України товарів того ж класу та виду; 

2) суми ввізного (імпортного) мита, податків, зборів та інших платежів, що підлягають 
сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів; 

3) звичайні витрати, понесені в Україні на навантаження, вивантаження, 
транспортування, страхування 

Метод 5. Для визначення митної вартості товарів за методом оцінки на основі 
додавання вартості за основу береться ціна товарів, розрахована шляхом додавання: 

1) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником у зв'язку з виробництвом 
оцінюваних товарів; 

2) загальних витрат, характерних для продажу (відчуження) в Україну з країни 
вивезення товарів того ж виду, у тому числі витрат на навантаження, вивантаження, 
транспортування, страхування до місця перетинання митного кордону України, та інших 
витрат; 

3) прибутку, що його звичайно одержує експортер у результаті поставки в Україну 
таких товарів. 

Метод 6. Якщо митна вартість не може бути визначена шляхом послідовного 
використання методів, зазначених вище, або митний орган аргументовано вважає, що ці 
методи визначення митної вартості не можуть бути використані, митна вартість оцінюваних 
товарів визначається з урахуванням світової практики. 

Митна вартість оцінюваних товарів визначається на основі урахування витрат 
виробництва цих товарів, до яких додається сума прибутку, і витрат, характерних для 
продажу оцінюваних товарів на національному ринку. Отже, для визначення митної вартості 
за цим методом необхідна інформація про витрати виробництва оцінюваних товарів, яку 
можна одержати тільки за межами країни ввезення. 
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Складнощі в одержанні і підтвердженні необхідної інформації накладають жорсткі 
обмеження на використання, методу додавання вартості. Якщо митному органу 
рекомендується використовувати для розрахунку митної вартості непідтверджені дані, то 
вони повинні розглядатися як бездоказові, такі, що не відтворюють фактичного стану справ.  
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