Податкова
перевірка
без
належних посвідчень незаконна
В черговій справі захищено інтереси платника податків.
Адвокатами АО “ЗАХІДНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА” доведено в суді
апеляційної інстанції, що відсутність службових посвідчень
нового зразка у працівників податкового органу, що направлені
для проведення перевірки, є підставою для недопуску до такої
перевірки. При цьому, податковий арешт активів за наслідками
такого недопуску є незаконним (посилання на рішення по справі
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86304456)
Так, статтею 81 Податкового кодексу України встановлено
наступні умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих
органів до проведення документальних виїзних та фактичних
перевірок:
«81.1. Посадові особи контролюючого органу мають право
приступити до проведення документальної виїзної
перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для
їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови
пред’явлення або надіслання у випадках, визначених цим
Кодексом, таких документів:
– направлення на проведення такої перевірки, в якому
зазначаються дата видачі, найменування контролюючого
органу, реквізити наказу про проведення відповідної
перевірки, найменування та реквізити суб’єкта
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника
податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка
якого проводиться, мета, вид (документальна
планова/позапланова або фактична), підстави, дата
початку та тривалість перевірки, посада та прізвище
посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.
Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за
наявності підпису керівника (його заступника або
уповноваженої особи) контролюючого органу, що

скріплений печаткою контролюючого органу;
– копії наказу про проведення перевірки, в якому
зазначаються дата видачі, найменування контролюючого
органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку,
який перевіряється) та у разі проведення перевірки в
іншому місці – адреса об’єкта, перевірка якого
проводиться,
мета,
вид
(документальна
планова/позапланова або фактична перевірка), підстави
для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата
початку і тривалість перевірки, період діяльності, який
буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є
дійсним за наявності підпису керівника (його заступника
або уповноваженої особи) контролюючого органу та
скріплення печаткою контролюючого органу;
– службового посвідчення осіб, які зазначені
направленні на проведення перевірки”.
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У відповідності до п. 81.1. Податкового кодексу України
непред’явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим
Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам
або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично
проводять розрахункові операції) цих документів або
пред’явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням
вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення
посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення
документальної виїзної або фактичної перевірки.
Відзначимо, що у подібних справах Верховним Судом у
складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду теж
приймались рішення на користь платників податків, це
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