
майна; 3) зупинення видаткових операцій на рахунках платника по
датків; 4) пеню. Зауважимо, що наведений перелік потребує детально
го обґрунтування, проте це ще раз підкреслює необхідність законодав
чого закріплення вичерпного переліку забезпечувальних заходів.
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Правові принципи проведення податкових перевірок

Ефективне здійснення закріплених в законодавстві специфічних, 
властивих органам виконавчої влади, до яких відноситься і органи 
Державної податкової служби України, функцій і задач потребує без
умовного забезпечення захисту і дотримання законних прав і інтер
есів громадян і організацій. Ця вимога прямо передбачена в статтях 
З і 19 Конституції України [2] щодо обов’язків держави, всіх її органів 
і посадових осіб захищати права і свободи людини, які визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави, та діяти лише на підставі, 
і в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією 
та законами України. У той же час, при здійсненні вказаних завдань, 
повинна досягатися максимальна ефективність і результативність 
діяльності по реалізації інтересів держави. Таке завдання повинна 
вирішувати і законодавча влада при прийнятті законів, що регулюють 
діяльність органів державної влади і посадових осіб, а також пред

1 Кандидат юридичних наук, адвокат, член Харківської міської колегії 
адвокатів.
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ставники органів судової влади. Суттєву роль в постановці та реалі
зації вказаних завдань, на наш погляд, відіграють принципи права.

В науковій літературі під принципами розуміють загальні вимоги 
до суспільних відносин і їх учасників, а також вихідні керівні засади, 
відправні установлення, що виражають сутність права і випливають 
з ідей справедливості й свободи, а також визначають загальну спря
мованість і найістотніші риси правової системи [1, С.193].

У спеціальній літературі правові принципи звичайно підрозділяють
ся на декілька груп за різними ознаками. Аналізуючи принципи контр
олю у сфері оподаткування, О.А. Ногіна відзначає наявність і виділяє 
декілька різних груп принципів контрольної діяльності, на що свого часу 
вказували В. М. Горшеньов, А. В. Бризгалін, О.В.Шоріна, та інші автори 
[4, С.69]. Під принципами податкового контролю вчена розуміє базові 
правові положення, які визначають організацію та ефективне здійснен
ня податкового контролю, якими повинні керуватися суб’єкти подат
кового контролю при здійсненні ними контрольних заходів в сфері 
оподаткування, загально нормативні орієнтири, основи контрольної 
діяльності уповноважених органів. Ми розділяємо цю позицію про 
обґрунтованість і виділення трьох груп принципів податкового контр
олю: загально правових принципів, принципів контролю і спеціально- 
правових принципів податкового права[4, С.69].

Основні засади податкового законодавства України закріплені 
в статті 4 Податкового кодексу України [5]. Незважаючи на відсутність 
такого закріплення на законодавчому рівні принципів проведення 
податкових перевірок, вони , на нашу думку, також утворюють сис
тему взаємозв’язаних груп принципів. Своєрідним орієнтиром в ре
гулюванні податкових перевірок є Лімська декларація керівних прин
ципів контролю [3], прийнята в 1977 році на IX Конгресі Міжнарод
ної організації найвищих контрольних органів (ІНТОСАІ).

Не заперечуючи існування запропонованої у літературі класифіка
ції принципів податкового контролю на три групи, виходячи із раніше 
визначеної двоєдиної задачі проведення податкових перевірок, роз
глянуті нами вище правові принципи проведення податкової перевірки, 
умовно можна поділити на дві групи. Першу групу повинні складати 
принципи, покликані забезпечити захист прав і законних інтересів 
платників податків. У другу групу повинні включатися принципи, що 
забезпечують раціональність і ефективність податкових перевірок. За
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пропонована класифікація, як і будь-яка інша, є певною мірою умов
ною. Так, наприклад, принципи відповідальності, загальності податко
вого контролю можуть бути в рівній мірі віднесені як до першої, так 
і до другої групи принципів, оскільки, з одного боку, сприяють підви
щенню раціональності і ефективності податкових перевірок, а, з іншо
го, забезпеченню прав і законних інтересів платників податків.

Група принципів, покликаних забезпечити захист прав і законних 
інтересів платників податків, на нашу думку, повинна включати в себе 
наступні принципи: 1) принцип законності; 2) принцип юридичної рівно
сті; 3) принцип захисту прав і інтересів платників податків; 4)принцип 
гласності; 5) принцип дотримання податкової таємниці; 6) принцип 
відшкодування збитків, завданих неправомірними діями посадових 
осіб при проведенні податкових перевірок; 7) презумпція сумліннос
ті платників податків, податкових агентів, платників зборів і інших 
зобов’язаних осіб.

До групи принципів, що забезпечують раціональність і ефектив
ність податкових перевірок, слід віднести інші принципи: 1) принцип 
відповідальності; 2) принцип незалежності; 3) принцип об’єктивності 
і достовірності; 4) принцип загальності податкового контролю; 5) 
принцип єдності податкового контролю; 6) принцип територіальнос- 
ті податкового контролю; 7) принцип планомірності; 8) принцип ре
гулярності (систематичності) контролю; 9) принцип документально
го оформлення результатів контролю; 10) принцип взаємодії і обміну 
інформацією з іншими державними органами; 11) принцип обмежен
ня сфери податкового контролю тільки питаннями виконання особою 
обов’язків, передбачених податковим законодавством.
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