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А К Т  Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Ї П Е Р Е В ІР К И , Я К  Н О С ІЙ  П Е Р В И Н Н О Ї ІН Ф О Р М А Ц ІЇ П РО  
П О РУ Ш Е Н Н Я  П О Д А ТК О В О ГО  ЗА КО Н О ДА ВСТВА

При дослідженні податкових злочинів, важливу роль відіграє аналіз та оцінка акту 
документальної перевірки. Задля вирішення податкових правопорушень, документація, що 
надходить до слідства, переважно надходить не в повному обсязі та з не відповідністю до 
встановлених вимог. Саме такі недоліки у документах мають вплив на якість дослідження 
правопорушень, та що, як наслідок спричиняє рішення про відмову та незаконному закритті 
такої справи.

Тому в результаті завершення документальних перевірок, посадовими особами 
податкових органів та органів податкової міліції, складається акт про проведення перевірки
[1]. Акт перевірки складається із фактів правопорушень, що були виявленні згідно 
податкового законодавства, із зазначенням посилань на здобуті докази в ході документальної 
перевірки [3].

Такими доказами вважають: письмові докази, з боку посадових осіб та працівників 
підприємства, письмові висновки спеціалістів, які були залученні в процесі перевірки; речові 
докази, а саме майно та документація, що є обставиною порушення чинного законодавства; 
документи та засоби ідентифікації та інші предмети, які являються засобом виявлення та 
встановлення осіб, що вчинили правопорушення [4].

Акт перевірки складає:
1. дані стосовно платника податку, що перевіряється, а саме повне найменування 

організації;
2. період діяльності організації, в який здійснювалась проведена перевірка;
3. дані щодо реєстрації платника податку, юридична та фактична адреса

місцезнаходження організації згідно із статутними документами;
4. дані щодо наявних ліцензованих видів діяльності
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5. відомості про види діяльності організації;
6. дані щодо наявності розрахункових рахунків в банках;
7. відомості щодо розміру статутного капіталу;
8. дані про надання в органи бухгалтерської звітності та сплати по платежах в 

бюджет.[2].
Також в акті документальної перевірки мають деталізовано викладатися дані щодо 

виявлених в результаті перевірки правопорушень податкового законодавства, порядок ведення 
доходів та витрат, грошових операцій з бухгалтерської звітності, що перевіряється, дані, що 
пов’язані з обчисленням та сплатою податків у бюджет, а також фактичні дані, що були 
встановленими в процесі перевірки [2].

При вивченні викладу інформації в акті, перевіряючий має звернути свою увагу на 
повноту та об’єктивність викладених фактів порушення податкового законодавства, яке 
повинно базуватись на результатах перевірки усіх первинних документів, що мають пряме 
відношення до документації такої перевірки [1].

В зазначеному акті повинні відображатись усі суттєві обставини, які належать до 
виявленого злочину чи правопорушень [3].

Таким чином, матеріали, що надходять слідчому, за результатами документальної 
перевірки, повинні оцінюватись ним за наступними критеріями:

1. наявність відповідного приводу до порушення кримінальної справи;
2. наявністю достатніх даних щодо податкового злочину для прийняття рішення про 

порушення податкового законодавства;
3. наявність обставин, які виключають провадження по даній справі [1].

Приводом до порушення кримінальних справ, що передбачені статтею 212 КК України,
можуть являтись матеріали перевірки платника податку, який повинен мати наступні 
документи: письмове повідомлення щодо факту порушень податкового законодавства, яке 
надійшло в органи податкової служби; пояснення платника податку; акт документальної 
перевірки дотримання податкового законодавства; квитанції, що несуть інформацію про 
строки подання платником податку податковому органу декларацій; матеріали попередніх 
перевірок платника податку із зазначеним виявлених раніше порушень податкового 
законодавства, їх причини та інші документи в тому числі, розрахунки, що свідчать про 
внесені платником податку неправдивих даних [4].
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