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ВИДИ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ 
ПРОВЕДЕННЯ 

 

Ефективність ведення господарства неможлива без застосування контрольних заходів, 

які забезпечуються систематичною контрольною діяльністю з боку держави. Фінансова 

діяльність держави передбачає наявність фінансового контролю та його особливого виду  

податкового контролю. 

Податковий контроль здійснюється шляхом: 

1. ведення обліку платників податків; 

2. інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної 

податкової служби; 

3. перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому  законами 

України, що регулюють відповідну сферу правовідносин [1]. 

Органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, 

документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки [1, с. 

129-160]. 

Камеральні та документальні перевірки проводяться органами державної податкової 

служби в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених статтею 

75 Податкового Кодексу, а фактичні перевірки – у відповідності до цієї статті та інших 

законів України, контроль за дотриманням яких покладено на органи державної 

податкової служби. 

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної 

податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 

(розрахунках) платника податків. Вона проводиться посадовими особами органу 

державної податкової служби 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 її проведення  не обов’язкова. Порядок оформлення результатів камеральної 

перевірки здійснюється відповідно до вимог статті 86 Податкового  Кодексу. 

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 
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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 органи 

державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством 

порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у 

тому числі за результатами перевірок інших платників податків.  
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. Вона проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. 

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу 

державної податкової служби і проводиться за наявності певних обставин. 

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 органу державної податкової служби. 

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 органом державної податкової 

служби 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). 

 

1. Податковий кодекс України /Уклад. В.Кузнецов. -  Х.:фактор,2010. – 464с. 
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