Фактична перевірка: порядок оформлення результатів
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Функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено
виключно за контролюючими органами обласного та
центрального рівнів.

Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у
формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та
платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). Про це
зазначила заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по
роботі з великими платниками податків Анна Пужай-Череда.

За її словами, у разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо
такі порушення відсутні, то складається довідка.

Акт або довідка про результати фактичних перевірок, складається у двох примірниках.
Ці документи підписуються посадовими особами контролюючих органів, які проводили
перевірку та реєструються не пізніше наступного робочого дня після закінчення
перевірки. А також, акт або довідка про результати зазначених перевірок підписується
особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними
представниками (у разі наявності).

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи
фактами і даними, викладеними в акті або довідці перевірки (крім документальної
позапланової перевірки), вони мають право подати свої заперечення та додаткові
документи і пояснення, зокрема, але не виключно, документи, що підтверджують
відсутність вини, наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від
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фінансової відповідальності відповідно до ПКУ, до контролюючого органу, який
проводив перевірку платника податків, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за
днем отримання акта (довідки).

Податкове повідомлення-рішення приймається в порядку, передбаченому ст. 58 ПКУ,
керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу
протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику
податків, його представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції, акта
перевірки, та надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст.
42 ПКУ.

За наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та
додаткових документів і пояснень, зокрема документів, що підтверджують відсутність
вини, наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової
відповідальності відповідно до ПКУ, поданих у порядку, встановленому ст. 86 ПКУ,
податкове повідомлення-рішення приймається в порядку та строки, визначені п. 86.7
ПКУ.

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив
суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить
законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених
цим ПКУ або іншими законами України, такий платник має право звернутися із скаргою
про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій або електронній
формі засобами електронного зв'язку (за потреби - з належним чином засвідченими
копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне
надати з урахуванням вимог пункту 44.6 ПКУ) протягом 10 робочих днів, що настають за
днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого
рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Подання скарги в електронній формі засобами електронного зв'язку здійснюється
платниками податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли
електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, з дотриманням вимог законів
України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні
довірчі послуги".

2/3

Фактична перевірка: порядок оформлення результатів

Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого абзацом першим цього
пункту, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення
пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями
підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності).

У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання
скарги в адміністративному порядку. Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи
клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в
адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

У разі прийняття контролюючим органом вищого рівня рішення про відмову платнику
податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному
порядку або порушення платником податків вимог пункту 56.3 цієї статті (крім випадків,
коли платником податків було подано клопотання про поновлення пропущеного строку
на подання скарги в адміністративному порядку), подані платником податків скарги не
розглядаються та повертаються йому із зазначенням причин повернення.

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня
зобов'язаний письмово або в електронній формі засобами електронного зв'язку (з
дотриманням вимог, визначених пунктом 42.4 ПКУ) повідомляти контролюючий орган,
яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про
оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову політику.
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