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КАМЕРАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Постановка проблеми. Ефективний пода-

тковий контроль є необхідною умовою функціо-

нування податкової системи будь-якої держави. 

За його відсутності або низькій результативності 
важко розраховувати на те, що платники подат-

ків будуть своєчасно і в повному обсязі сплачу-

вати податки та збори (обов'язкові платежі). Зва-

жаючи, що Україна сьогодні перебуває у постій-

ному пошуку оптимальної системи оподаткуван-

ня, яка б, з одного боку, забезпечувала податкови-

ми надходженнями бюджети всіх рівнів, а з іншого 

- стимулювала економічну активність суб'єктів го-

сподарювання, важливість наукових розробок і 
досліджень з цих питань беззаперечна. 

 Ступінь наукової розробки проблеми. 
Зазначимо, що аналізу теоретичних і практичних 

питань сутності, змісту податкового контролю та 

механізму його проведення, в науковій літерату-

рі присвячено чимало праць, серед найбільш ва-

гомих із яких можна виділити роботи Г.В.Ата-

манчука, И.Л. Бачило, Д.Н. Бахрах, О.Н.Гор-

бунової, О.Ю.Грачевої, М.В.Карасевої, Ю.В.Ква-

ші, І.І.Кучерова, О.Ю.Судакова, Д.О.Орешкіна, 

М.П.Кучерявенка, Л.М.Касьяненко,О.А.Ногіної, 
Г.В.Петрової, О.В.Поролло, Л.А.Савченко, 

М.С.Студенікіної, О.С.Шарова, С.О. Шохіна, та 

інших, що, безумовно, свідчить про важливість 

вказаної проблеми. 

Метою даної статті є дослідження право-

вої природи податкової перевірки як найбільш 

ефективної форми реалізації податкового конт-

ролю та, зокрема, такого її виду як камеральна. 

Виклад основного матеріалу. Загальнові-
домо, що вітчизняна система оподаткування сьо-

годні далека від досконалості, її характерною 

особливістю на даному етапі податкової рефор-

ми є наявність цілого ряду правових проблем, які 
стоять на шляху її еволюційного та динамічного 

розвитку. Не останнє місце серед зазначених 

проблем займає проблема невизначеності жод-

ним нормативно-правовим актом поняття форми 

податкового контролю, і, зокрема, такої його ос-

новної форми реалізації, як податкова перевірка, 

тоді як з погляду практичної організації контро-

льної діяльності податкових органів форма пода-

ткового контролю є одним із важливих його еле-

ментів, а неправильний вибір тих чи інших форм 

здійснення податкового контролю, а також недо-

тримання регламентованого законодавчими ак-

тами порядку здійснення цієї діяльності може 

призвести до значних негативних правових нас-

лідків, зокрема до скасування рішень, прийнятих 

на підставі результатів податкового контролю. 

Так, аналіз розгляду скарг платників податків на 

рішення податкових органів свідчить, що за 2005 

рік були визнані обґрунтованими скарги та ска-

совані в цілому за розглядом первинних і повто-

рних скарг 6017 податкових повідомлень-рішень 

на загальну суму 3767,8 млн. грн., або 34,9 відсо-

тка від розглянутих оскаржених податкових по-

відомлень-рішень. При цьому однією із причин 

скасування рішень органів державної податкової 
служби стало саме недотримання законодавства 

щодо порядку здійснення контрольно-переві-
рочної роботи, оформлення її реалізації матеріа-

лів перевірок. Проведення податкових перевірок 

регулюється Законом України "Про державну 

податкову службу в Україні" [1], Законом Украї-
ни "Про порядок погашення зобов'язань платни-

ків податків перед бюджетами і державними ці-
льовими  фондами"   [2]   та  іншими  норматив-

ними  актами,  що  деталізують положення вище-

згаданих Законів. 

Оперуючи такими термінами як "докумен-

тальні невиїзні перевірки", "планові та позапла-

нові виїзні перевірки", "камеральна перевірка" 

законодавець, однак, не дає поняття самого тер-

міна "перевірка". 

Поняття перевірки, які даються вченими, в 

основному, ідентичні. Даючи поняття "перевір-

ка", вони зазначають, що перевірка стосується 

основних чи окремих питань фінансової діяльно-

сті і проводиться з використанням балансових, 

звітних і розхідних документів з метою виявлен-

ня порушень фінансової дисципліни, усунення їх 

негативних наслідків. Так, О.О.Ял-булганов за-

значав, що перевірка стосується основних питань 

фінансової діяльності [3, С.49], інші зазначають, 

що вона здійснюється з окремих питань [4, с.90] 

та визначають її як одиничну контрольну дію на 

певній ділянці діяльності контрольованого су-

б'єкта, здійснювана на місці з використанням об-

лікових, звітних документів для виявлення по-

рушень фінансової дисципліни і усунення їх нас-

лідків [5, С.60]. Л.А.Савченко визначає перевірку 

як систему контрольних дій щодо вивчення 



Н.А. Маринів 

96 Науковий вісник Чернівецького   університету. 2005. Випуск 306. Правознавство.  

окремих ділянок фінансово-господарської чи ад-

міністративно-розпорядчої діяльності відповід-

ного об'єкта [6, с.266-267].  

Ю.Ф.Кваша податкову перевірку розцінює 

як процесуальну дію податкової адміністрації з 
контролю за дотриманням податкового законо-

давства, правильністю обчислення, своєчасністю 

та повнотою сплати податків і зборів, що здійс-

нюється шляхом зіставлення фактичних даних, 

отриманих у результаті податкового контролю, з 
даними податкових декларацій та інших звітних 

документів, що подаються платниками податків 

до податкових органів [7, с.21, 25].  

М.П.Кучерявенко податкову перевірку ви-

значає як діяльність податкових органів (або, в 

деяких випадках, аудиторських, громадських ор-

ганізацій) з аналізу і дослідженню первинної об-

лікової і звітної документації, пов'язаної зі спла-

тою податкових платежів, з метою перевірки 

своєчасної і повної сплати податків і зборів, пра-

вильного ведення податкового обліку, обчислен-

ня сум податкових платежів, здійснення подат-

кової звітності [8, с.504]. 

Визнаючи податкові перевірки як основну 

форму здійснення податкового контролю, Шаров 

О.С. податкові перевірки визначає як процесуальні 
дії податкового органу з контролю за правильністю 

обчислення, своєчасністю і повнотою сплати (пе-

рерахування) податків (зборів) [9, Ст.18]. 

Н.Ю.Пришва податкову перевірку розці-
нює як діяльність визначених у Законі України 

"Про порядок погашення зобов'язань платників 

податків перед бюджетами та державними цільо-

вими фондами" контролюючих органів щодо 

огляду й аналізу первинних фінансово-госпо-

дарських і бухгалтерських документів на пред-

мет дотримання платником порядку строків на-

рахування, утримання, сплати податків, інших 

податкових платежів та подачі податкової звіт-

ності [10, с.108-111]. 

Не зупиняючись на аналізі видів податко-

вих перевірок, розглянемо такий її вид, як каме-

ральна. Визначення такої перевірки як окреме, 

чітко означене поняття вперше на законодавчому 

рівні проведено Законом України «Про порядок 

погашення зобов'язань платників податків перед 

бюджетами і державними цільовими фондами», 

відповідно до підпункту 4.2.2 п. 4.2, ст. 4 якого 

камеральною вважається перевірка, яка прово-

диться контролюючим органом виключно на під-

ставі даних, зазначених у податкових деклараці-
ях, без проведення будь-яких інших видів пере-

вірок платника податків. Проведення камераль-

ної перевірки завжди пов'язано з наданням пода-

ткової декларації до контролюючого органу.  

Основними етапами камеральної перевірки 

є: 1) перевірка повноти і своєчасності надання 

платником податків документів податкової звіт-

ності, передбачених законодавством про податки 

і збори; 2) перевірка своєчасності надання розра-

хунків по податках в податковий орган; 3) візуа-

льна перевірка правильності оформлення доку-

ментів податкової звітності (повноти заповнення 

всіх необхідних реквізитів, чіткості їх заповнен-

ня і т.д.); 4) перевірка правильності складання 

розрахунків по податках, що включає арифмети-

чний підрахунок підсумкових сум податків, що 

підлягають сплаті до бюджету, і перевірку об-

ґрунтованості застосування ставок податку і по-

даткових пільг, а також правильність відобра-

ження показників, необхідних для обчислення 

бази оподаткування; При цьому зазначимо, що 

законодавчого визначення термінів   "арифмети-

чна" та "методологічна  помилка" не існує. Комі-
тетом Верховної Ради України з питань фінансів 

і банківської діяльності листом від 20.03.2001  р. 

№06-10/167 [12] надано роз'яснення щодо визна-

ченням терміна "арифметична помилка або опи-

ска", згідно з яким під арифметичними помилка-

ми або описками, які привели до заниження сум 

податку на прибуток, належить розуміти  помил-

ки або описки, допущені платником податку при 

заповненні декларації про прибуток підприємст-

ва або додатків до неї, зокрема при виконанні 
арифметичних дій, передбачених при обчисленні 
об'єкта оподаткування з метою визначення пода-

ткових зобов'язань по податку на прибуток 

(складання або віднімання відповідних рядків),  

описки, допущені при перенесенні даних з дода-

тків, на підставі яких заповнюються відповідні 
рядки декларації (неправильно поставлена кома  

при застосуванні одиниці вимірювання, неправи-

льно перенесений підсумок з додатку і т. п.), а 

також помилки, допущені при веденні податко-

вого обліку у відповідних реєстрах, а також при 

перенесенні даних податкового обліку з реєстрів 

у декларацію про прибуток підприємства або до-

датки до неї. Державна податкова адміністрація 

України листом від 06.07.2001 р. № 9018/7/23-

3317 роз'яснила, що  під  "методологічною  по-

милкою" належить розуміти помилку, допущену 

платником податків при складанні ним деклара-

ції, яка полягає у неправильному застосуванні 
або незастосуванні ставок оподаткування чи ко-

ефіцієнтів при визначенні податкового зобов'я-

зання з того чи іншого податку, збору (обов'яз-
кового платежу) [13]; 5) перевірка правильності 
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обчислення бази оподаткування, при якій здійс-

нюється аналіз узгодженості показників, що по-

вторюються в бухгалтерській   звітності і податко-

вих розрахунках з погляду достовірності окремих 

показників, наявності сумнівних моментів або не-

відповідностей, що вказують на можливі порушен-

ня податкової дисципліни, логічний контроль за 

наявністю протиріч у звітній інформації, зіставлен-

ня показників зі звітними показниками попере-

днього звітного періоду. 

Враховуючи напрями, за якими проводить-

ся камеральна перевірка, можна виділити такі її 
види: формальну; арифметичну; нормативну; 

безпосередню. 

Формальна перевірка включає перевірку 

наявності всіх установлених законодавством 

форм звітності і документів (наприклад, докуме-

нтів, що підтверджують надання податкових 

пільг чи експорт продукції і т.д.) та чітке запов-

нення всіх передбачених правовими актами обо-

в'язкових реквізитів. 

Арифметична перевірка дає можливість 

оцінити правильність арифметичного підрахунку 

підсумкових сум у документі, як по горизонталі, 
так і по вертикалі того або іншого показника. 

Нормативна перевірка - це перевірка змісту 

документа з погляду відповідності його чинному 

законодавству, що дозволяє виявити незаконні за 

змістом документи, встановити факти необґрунто-

ваного списання витрат на собівартість продукції, 
неправильність застосування ставок податків і т.ін. 

Безпосередня камеральна перевірка є логіч-

ною перевіркою кореспонденції цифрових даних, 

відповідно до яких платник податків визначає суму 

податку, що підлягає внесенню до бюджету. 

За результатами проведення камеральної 
перевірки оформляється акт, а в разі відсутності 
порушень податкового, валютного та іншого за-

конодавства -довідка. Визначення акта та довід-

ки наведено в Порядку оформлення результатів 

невиїзних документальних, виїзних планових і 
позапланових перевірок з питань дотримання 

податкового, валютного та іншого законодавст-

ва, затвердженим наказом Державної податкової 
адміністрації України від 10 серпня 2005 року № 

327. Згідно з пп. 1.3 цього Порядку актом вважа-

ється службовий документ, який підтверджує 

факт проведення невиїзної документальної або 

виїзної планової чи позапланової перевірки фі-
нансово - господарської діяльності суб'єкта гос-

подарювання і є носієм доказової інформації про 

виявлені порушення вимог податкового, валют-

ного та іншого законодавства суб'єктами госпо-

дарювання. Довідка - службовий документ, який 

підтверджує факт проведення невиїзної докуме-

нтальної або виїзної планової чи позапланової: 
перевірки фінансово-господарської діяльності 
суб'єкта господарювання і є носієм доказової ін-

формації про невстановлення фактів порушень 

вимог податкового, валютного та іншого законо-

давства суб'єктами господарювання. За підсум-

ками проведення камеральної перевірки можуть 

бути застосовані санкції або здійснено донараху-

вання податку. Наобхідно виділити деякі особ-

ливості камеральної податкової перевірки: 

1)проведення такої перевірки не передбачає спе-

ціального рішення посадової особи контролюю-

чого органу. Вказане випливає із аналізу поло-

жень норм Закону України "Про державну пода-

ткову службу в Україні", яким передбачено обо-

в'язковість письмового рішення керівника відпо-

відного органу державної служби лише для про-

ведення планової та позапланової виїзної переві-
рки; 2) вона може проводитися необмежену кіль-

кість разів протягом року після подачі зобов'яза-

ними особами податкової звітності до контро-

люючого органу. Можливість проведення каме-

ральної перевірки саме після прийняття від плат-

ників податків документів обов'язкової звітності 
закріплена пп..4.1.2 п.4.1 ст.4 Закону України 

"Про порядок погашення зобов'язань платниками 

податків перед бюджетами та державними цільо-

вими фондами", згідно з яким податкова декла-

рація приймається без попередньої перевірки 

вказаних у ній показників через канцелярію по-

даткового органу, чий статус визначається відпо-

відним нормативно-правовим актом; 3) здійс-

нення камеральної перевірки зумовлене обов'яз-
ком фахівців контролюючих органів; 4) вона 

проводиться за місцем знаходження контролюю-

чого органу; 5) об'єктом камеральної перевірки є 

сукупність фінансово-господарських операцій 

тільки за звітний період; 6) камеральна перевірка 

проводиться, виходячи лише із даних податкових 

декларацій платників податків, поданих до пода-

ткового органу; 7) камеральна перевірка прово-

диться щодо всіх платників податків; 8) камера-

льна перевірка може проводитися без участі 
представника платника податку. 

Не зважажючи на намагання законодавчо-

го удосконалення контрольної діяльності органів 

державної податкової служби, залишається не-

вирішеною ціла низка питань, що регулює про-

ведення податкових перевірок як у цілому, так, 

зокрема,  і камеральних.  Хоча камеральні пере-

вірки за своєю природою є фактично документа-

льними невиїзними перевірками (так, п.7.7 ст. 7 

Закону України "Про податок на додану вар-
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тість" оперує таким поняттям "документальна 

невиїзна перевірка (камеральна)")[14] , право на 

проведення яких органами державної податкової 
служби закріплено статтею 11 Закону України 

"Про державну податкову службу в Україні", од-

нак у разі виявлення під час її проведення фактів 

порушень вимог податкового законодавства су-

б'єктами господарювання може виникнути пи-

тання щодо можливості застосування штрафних 

санкцій, оскільки відповідно до пп.17.1.4 п.17.1 

ст. 17 Закону України "Про порядок погашення 

податкових зобов'язань платниками податків пе-

ред бюджетами та державними цільовими фон-

дами" штрафні санкції застосовуються у розмі-
рах, передбачених цим Законом, у разі коли кон-

тролюючий орган внаслідок проведення каме-
ральної перевірки виявляє арифметичні або ме-

тодологічні помилки в поданій платником подат-

ків податковій декларації, які призвели до зани-

ження суми податкового зобов'язання, і само-

стійно донараховує суму податкового зобов'я-

зання платника податків. У зв'язку з чим вважає-

мо за необхідне врегулювати вказані неточності 
шляхом внесення змін до Закону України "Про  

порядок погашення  податкових зобов'язань пла-

тниками податків перед бюджетами та держав-

ними цільовими фондами" щодо визначення ка-

меральної перевірки невиїзною документальною 

перевіркою. Також потребує законодавчого вре-

гулювання питання  щодо обов'язковості прове-

дення  камеральних перевірок з переліком конк-

ретних видів податків, зборів (обов'язкових пла-

тежів), стосовно яких вона має проводитися (за 

умови надання документів обов'язкової звітнос-

ті), підконтрольних суб'єктів, строків їх прове-

дення та термінів тривалості перевірки. Необхід-

ність такого врегулювання очевидна, оскільки 

саме проведення камеральних перевірок, врахо-

вуючи, що періодичність їх проведення протягом 

року необмежена, а також встановлюючи макси-

мально короткі строки для їх проведення (після 

подання податкової декларації), призведе до 

більш швидкого (в порівнянні з результатами 

виїзних перевірок) виявлення та усунення пору-

шень вимог податкового законодавства, що і для 

платника податків є в деякій мірі виграшним, 

оскільки розмір штрафних санкцій у разі вияв-

лення порушень при проведенні такого виду пе-

ревірок дещо менший. Крім цього, це призведе 

до недопущення платником таких порушень у 

наступних податкових деклараціях, наприклад, у 

разі неправильного застосування податкових 

пільг або ставок оподаткування.  

Висновок. Підсумовуючи вищевикладене і 
враховуючи наукову думку та діюче податкове 

законодавство, пропонуємо таке визначення по-

даткової перевірки — це регламентована норма-

тивно-правовими актами процесуальна діяль-

ність чітко визначених уповноважених контро-

люючих органів з дотримання платником поряд-

ку строків нарахування, утримання, сплати пода-

тків, інших податкових платежів та подачі пода-

ткової звітності шляхом аналізу і дослідження 

первинної облікової та звітної документації, по-

в'язаної зі сплатою податків та інших зборів 

(обов'язкових платежів).  

Основною метою проведення камеральної 
перевірки як одного із видів податкової перевір-

ки є контроль за дотриманням платником подат-

ків законодавчих нормативних правових актів 

про податки і збори, виявлення і запобігання по-

датковим правопорушенням, стягнення сум не-

сплачених (не повністю сплачених) податків по 

виявлених правопорушеннях, притягання винних 

осіб до відповідальності за здійснення податко-

вих правопорушень, а також підготовка необхід-

ної інформації для забезпечення раціонального 

відбору платників податків для проведення виїз-
них податкових перевірок. 

Враховуючи напрями, за якими проводить-

ся камеральна перевірка, можна виділити такі її 
види: формальну перевірку; арифметичну пере-

вірку; нормативну перевірку; безпосередню ка-

меральную перевірку. 

Вдосконалення механізму проведення ка-

меральних перевірок призведе, з одного боку, до 

більш швидкого (в порівнянні з результатами 

виїзних перевірок) виявлення та усунення пору-

шень вимог податкового законодавства, а з іншо-

го - до недопущення платником таких порушень 

у наступних податкових деклараціях. 
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Summary 

 
This article is devoted to research of a legal nature of tax check as most effective form of realization of 

the tax control and in particular, it’s such kind as cameral. 
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