
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

75www.economy.in.ua

ВСТУП
Сучасні економічні та політичні процеси в Україні

зумовлюють необхідність формування податкової сис�
теми на якісно новому рівні суттєво наближеному до
європейських стандартів. Основною запорукою євро�
інтеграції мають стати детінізація економіки, подолання
корупції, зміцнення довіри між державою та бізнесом,
стабілізація податкового законодавства, підвищення
ефективності та удосконалення податкового контролю.

Ефективний податковий контроль — важлива скла�
дова функціонування податкової системи в економіч�
ному та соціальному контексті — з огляду на необ�
хідність забезпечення фінансових потреб держави має
базуватись на засадах формування максимально зруч�
них і необтяжливих умов оподаткування бізнесу, у тому
числі за рахунок подолання нерівномірного розподілу
податкового навантаження в економіці, впорядкуван�
ня системи планування, організації та здійснення подат�
кових перевірок, використання сучасних аналітичних
інструментів їх проведення, що дозволяють визначати
приховану податкову базу і запобігти ухилянню від опо�
даткування, сприяння підвищенню податкової культу�
ри, дисципліни у суспільстві та ефективності податко�
вого адміністрування загалом [1].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день фіскальною службою впрова�

джено багато нових форм і методів роботи з платниками
податків для спрощення ведення бізнесу та забезпечен�
ня максимальної ефективності у роботі. Нині підрозді�
лами, на які покладено функції здійснення контрольно�
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перевірочної роботи за допомогою наявних баз даних
здійснюється якісний доперевірочний аналіз суб'єктів
господарювання, визначаються можливі ризики.

Вивчення практики організації аналітичної роботи
у ході проведенні документальних перевірок фіскаль�
ними органами дає підстави вважати рівень її методич�
ного забезпечення недостатнім. Нині в Україні практич�
но відсутня методика доперевірочного аналізу, яка да�
вала б можливість дотримуватись єдиного алгоритму та
системи показників аналізу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У вітчизняній науці триває накопичення теоретич�

них і практичних матеріалів з питань доперевірочного
аналізу. Якщо проблеми податкового контролю дослі�
джуються досить широко, то питанню доперевірочно�
го аналізу як елемента, який підвищує ефективність кон�
трольно�перевірочної роботи в економічній літературі
надається недостатньо уваги.

Якщо ж безпосередньо говорити про наукові дослі�
дження, які спрямовані на вирішення проблем методики
доперевірочного аналізу, то серед вітчизняних і зару�
біжних вчених, які активно протягом останніх років
працюють у цьому напрямі слід виділити Ю.В. Васюк [2],
Е.В. Кондукову [3], М.І. Мельник [1], І.В. Андрущенко [5].

Підсумовуючи короткий огляд спеціалізованої літе�
ратури з означеної проблематики, зазначимо, що незва�
жаючи на важливість, питання теоретико�методичних
підходів доперевірочного аналізу вимагає напрацюван�
ня ефективного методичного інструментарію у сфері
аналізу та оцінки суб'єктів господарювання на різних
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етапах контрольно�перевірочної роботи органами Дер�
жавної фіскальної служби України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Доперевірочний аналіз повинен виконувати роль

фундаменту, забезпечувати подальше проведення по�
даткової перевірки та є невід'ємною частиною процесу
підготовки до проведення документальних перевірок,
що здійснюється на підставі інформації, отриманої від
відповідних структурних підрозділів, а також іншої на�
явної в органі ДФС інформації щодо платника податків,
отриманої як із внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

Розглядаючи сучасний стан та тенденції розвитку ме�
тодики доперевірочного аналізу платників податків, необ�
хідно зазначити, що чинне законодавство України не виді�
ляє окремо даний напрям. Одним з небагатьох документів
де зустрічаються згадки про доперевірочний аналіз є Ме�
тодичні рекомендацій щодо порядку взаємодії між підроз�
ділами органів державної фіскальної служби при органі�
зації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок плат�
ників податків, де передбачено що доперевірочний аналіз
здійснюється при організації документальної перевірки [4].

Доперевірочний аналіз проводиться з метою виявлен�
ня спроб відходу від податків, помилок заповнення подат�
кової і фінансової звітності, визначення податкових ри�
зиків на підставі інформації, отриманої як з внутрішніх так
і зовнішніх джерел. Все вищезазначене дозволяє виявити
вузькі місця підприємства, спрогнозувати як фінансові, так
і податкові ризики та упередити негативні наслідки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Процес проведення доперевірочного аналізу плат�

ників податків обмежений багатьма законодавчо встанов�
леними факторами та недосконалою процедурою його
проведення. Результати дослідження та впровадження
доперевірочного аналізу, а також напрямів удосконален�
ня методики обговорювалися на науково�практичних
конференціях та найшли своє відображення у наукових
статтях. Якщо повернутися до практичної діяльності, то
фахівцям Державної фіскальної служби України бракує
методичного інструментарію, який давав би можливість
дотримуватись єдиного підходу до проведення доперев�
ірочного аналізу платників податків.

Доперевірочний аналіз може ефективно впливати на
контрольно�перевірочну роботу та значно мінімізувати час
необхідний на проведення перевірки за рахунок законо�
давчих та нормативних документів, внутрішніх документів,
які регламентують процедури проведення аналізу.

Проаналізувавши ряд інформаційно�аналітичних
довідок, що оформляються на підставі доперевірочно�
го аналізу, який здійснює підрозділ контрольно�пере�
вірочної роботи можна виділити наступні напрями:

— дослідження особової справи;
— оцінка потенційних ризиків на основі особової

справи;
— вивчення наявних дозвільних документів і резуль�

татів попередніх перевірок;
— перевірка наявності свідоцтва платника ПДВ;
— аналіз чисельності працюючих;
— перевірка наявності рахунків в банках;
— податкові пільги;
— аналіз податкової звітності, динаміки та рівня

сплати суб'єктом господарювання податків;
— аналіз наявності основних засобів;
— дослідження результатів попередніх перевірок.
Зважаючи на те, що методика доперевірочного ана�

лізу чітко не регламентується жодним нормативним,
правовим та методичним документом, але в практичній
діяльності частково застосовується, доречно розгляну�
ти всі методичні підходи та навести характеристику ви�
щезазначеним напрямам поєднавши, як практичну точ�
ку зору так і наукову.

1. Дослідження особової справи. Досліджується осо�
бова справа платника податків стосовно загальних реє�

страційних даних, що базується на основі зібраної і оп�
рацьованої інформації нормативно�правових актів, адм�
іністративних, розпорядчих, інших документів, які рег�
ламентують порядки обліку платників податків, а також
організацію забезпечення контролю за повнотою спла�
ти податків; показників статистичної звітності, реєстрів
і відомчих баз даних органів виконавчої влади щодо плат�
ників податків; інформації, одержаної, як відповідь на
запити податкового інспектора, відповідального за про�
ведення податкової перевірки, опрацьованих даних за�
собів масової інформації, спеціальних видань.

У ході доперевірочного аналізу працівник, відповідаль�
ний за проведення перевірки платника податків, або пра�
цівник відділу підготовки до перевірки, повинен ознайо�
митись з фінансово�господарською діяльністю підприєм�
ства на основі вивчення документів (статуту, документів
про реєстрацію, списку філіалів і дочірніх компаній, бух�
галтерської і статистичної звітності, податкових декла�
рацій і розрахунків, матеріалів по передніх перевірок та
іншої інформації, зібраної по цьому підприємству з
внутрішніх і зовнішніх джерел), що є у фіскальному органі.

Крім того, необхідно отримати інформацію про
зовнішні фактори, що впливають на господарську діяль�
ність платника, та відображають економічну ситуацію і
галузеві особливості, а також про внутрішні фактори,
які пов'язані з індивідуальними особливостями. Зокре�
ма, потрібно ознайомитися з організаційно управлінсь�
кою структурою підприємства, видами виробничої
діяльності і номенклатурою продукції, що випускаєть�
ся, структурою капіталу, існуванням дочірніх (залеж�
них) підприємств, наявністю порушень податкового за�
конодавства, раніше виявлених податковими та іншими
контролюючими і правоохоронними органами.

Особливу увагу слід приділити підприємствам які
займаються різними видами діяльності, мають одного
працівника — директора і бухгалтера в одній особі, ма�
ють доходи які рівні витратам, тобто при великих обся�
гах у бюджет нічого не сплачують. Не слід залишати без
уваги підприємства, які зареєстровані за однією адре�
сою та ще й на одних і тих самих осіб.

У ході аналізу фіскальні органи чітко прослідкову�
ють ланцюжок відкриття і закриття підприємств одни�
ми і тими ж засновниками, власниками, керівниками.
Якщо власник закрив, наприклад, три старі свої підприє�
мства і створює нові, то з першого дня діяльності такі
підприємства наділені "особливою увагою" податківців.
Крім того, у зв'язку із запровадженням додатку п'ято�
го до податкової декларації з податку на додану вар�
тість, фіскальні органи мають змогу постійно спостері�
гати, з ким співпрацює підприємство.

2. Оцінка потенційних ризиків на основі особової
справи. Дослідивши особову справу платника податків
можна встановити такі потенційні ризики:

— ухилення від оподаткування або мінімізація по�
датків шляхом використання перереєстрації суб'єкта
господарювання (зміни назви, організаційно�правової
форми, форми власності), зокрема і у разі зміни місця
перебування на обліку в органах ДФС України;

— відсутність або невідповідність забезпеченості
суб'єкта підприємницької діяльності фінансовими, ма�
теріальними та іншими ресурсами, внесеними до зареє�
строваного капіталу, для погашення боргових зобов'я�
зань при ліквідації такого суб'єкта господарювання;

— можливість припинення діяльності суб'єкта гос�
подарювання (в т.ч. неофіційного, що призводить до
розшуку платника) у зв'язку із незначним розмірами
зареєстрованого капіталу суб'єкта господарювання або
неповним його формуванням та декларуванням при цьо�
му значних обсягів фінансово�господарської діяльності;

— безпосередній та достатній вплив окремого або
декількох засновників та/або посадових осіб на форму�
вання фінансово�господарської політики суб'єкта гос�
подарювання та прийняття посадовими особами розпо�
рядчих рішень, у т. ч. і стосовно податкової політики;
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— участь платника податків (його засновників, по�
садових осіб) у діяльності так званих "несумлінних"
платників податків, що може свідчити про можливість
використання схем мінімізації та ухилення від оподат�
кування;

— заниження отриманих доходів або завищення
понесених витрат суб'єктом господарювання від воло�
діння корпоративними правами;

— заниження об'єкта оподаткування шляхом невраху�
вання (неповного врахування) результатів діяльності струк�
турних підрозділів, що перебувають на консолідованій
сплаті податків, не відображення (неповне відображення)
структурними підрозділами фактично отриманих доходів,
вплив специфіки виробництва (надання послуг, виконання
робіт) на перерозподіл доходів і витрат між головним
підприємством і його структурними підрозділами;

— заниження отриманих доходів по господарських
взаємовідносинах із пов'язаними з платником податків
особами у зв'язку із незастосуванням рівня звичайних
цін, передбачених чинним законодавством.

3. Вивчення наявних дозвільних документів і резуль�
татів попередніх перевірок. Аналізуючи інформацію про
наявність у платника податків дозвільних документів,
особливу увагу слід надати матеріалам попередніх пе�
ревірок стосовно видів діяльності які здійснює суб'єкт
господарювання, а також про отримані ліцензії, патен�
ти та дозволи. Згідно з документами встановити чи були
факти здійснення діяльності без ліцензії, патентів, доз�
волів, а також чи терміни дії не закінчились.

Проводиться аналіз необхідності отримання патентів
на здійснення видів діяльності, ліцензування певних видів
діяльності передбачених у Довідці про включення до
ЄДРПОУ, та порівняння їх із видами діяльності, які фак�
тично здійснював суб'єкт господарювання в раніше пе�
ревіреному періоді і в періоді, за який буде проводитись
перевірка (за наявності відповідної інформації).

У ході доперевірочного аналізу може бути виявле�
ний потенційний ризик, а саме здійснення діяльності, що
підлягає патентуванню, ліцензуванню без відповідних
дозвільних документів або за документами, термін дії
яких закінчився.

4. Перевірка наявності свідоцтва платника ПДВ. Дос�
ліджуються видані свідоцтва платника податку на дода�
ну вартість (у разі наявності документи, на підставі яких
анульовано(і) свідоцтво(а) платника ПДВ). При цьому
можливе встановлення наступних потенційних ризиків:

— несплата ПДВ до бюджету у зв'язку із відсутні�
стю реєстрації суб'єкта господарювання як платника
ПДВ при досягненні ним встановлених обсягів здійснен�
ня операцій, що підлягають оподаткуванню податком
на додану вартість;

— безпідставне формування податкового кредиту у
контрагентів суб'єкта господарювання за рахунок ви�
писки ним податкових накладних до дня отримання
свідоцтва платника ПДВ;

— безпідставне формування податкового кредиту у
контрагентів суб'єкта господарювання за рахунок ви�
писки ним податкових накладних після анулювання
свідоцтва платника ПДВ;

— заниження податку на додану вартість за раху�
нок не нарахування платником податкових зобов'язань
при анулюванні реєстрації платника ПДВ (ліквідація,
реорганізація) на умовний продаж залишків ТМЦ або
основні фонди, стосовно яких був нарахований подат�
ковий кредит у минулих періодах.

За результатами проведеного аналізу причин ану�
лювання свідоцтва платника ПДВ та відсутності подаль�
шого зменшення обсягів реалізації (зокрема задекларо�
ваних в Деклараціях з податку на прибуток підприєм�
ства) при виході на перевірку суб'єкта господарювання
в першу чергу необхідно розглянути питання щодо
організації проведення перевірок контрагентів з питань
правомірності формування ними податкового кредиту
по відносинах з суб'єктом перевірки.

5. Аналіз чисельності працюючих. Під час доперев�
ірочного аналізу досліджується інформація стосовно
чисельності працюючих у суб'єкта господарювання як
за основним місцем роботи так і за сумісництвом на
підставі баз даних та матеріалів попередніх перевірок,
особової справи суб'єкта господарювання.

При цьому можливе встановлення наступного по�
тенційного ризику, а саме, відсутність у суб'єкта госпо�
дарювання необхідної кількості працюючих для
здійснення виробництва (надання послуг, виконання
робіт) в задекларованих обсягах.

6. Перевірка наявності рахунків в банках. В ході
доперевірочного аналізу досліджується інформація сто�
совно наявності рахунків у банках та інших фінансових
установах, наявності ліцензій Національного банку Ук�
раїни у разі відкриття рахунку за межами України на
підставі матеріалів попередніх перевірок, особової спра�
ви суб'єкта господарювання та інформації баз даних
щодо поданих банком повідомлень про відкриття/зак�
риття рахунків у фінансовій установі.

При цьому можливе встановлення наступних потен�
ційних ризиків:

— порушення фінансовими установами термінів на�
правлення до органу державної фіскальної служби по�
відомлення про відкриття або закриття рахунку такого
суб'єкта господарювання;

— ухилення від оподаткування шляхом приховуван�
ня суб'єктом господарювання здійснених операцій по
певному рахунку (декількох рахунках) із подальшим не
відображенням ним в бухгалтерському обліку таких
операцій та ненадання таких відомостей перевіряючо�
му при проведенні перевірки;

— неотримання ліцензій Національного банку Ук�
раїни у разі відкриття рахунку за межами України.

При цьому слід звернути увагу на те, що під час прове�
дення перевірки слід обов'язково врахувати, що з метою за�
безпечення всебічної перевірки повноти визначення оподат�
ковуваних оборотів та об'єктів оподаткування, перевіряю�
чий повинен перевірити, чи відображено в бухгалтерському
обліку платника податків рух коштів по всіх рахунках, інфор�
мація про відкриття яких надійшла до фіскальних органів.

7. Аналіз застосування суб'єктом господарювання
податкових пільг. Досліджується інформація щодо засто�
сування суб'єктом господарювання податкових пільг на
підставі поданих суб'єктом декларацій, розрахунків, звітів,
інформації баз даних та матеріалів попередніх перевірок.

При цьому можливе встановлення наступних потен�
ційних ризиків:

— заниження податкових зобов'язань за рахунок
застосування податкових пільг, які не передбачаються
законодавством;

— заниження податкових зобов'язань за рахунок
неправильного застосування обсягу податкових пільг
(не до тих операцій (частини операцій), що звільняють�
ся від оподаткування або з недотриманням встановле�
них обмежень на застосування пільг);

— заниження податкових зобов'язань за рахунок зас�
тосування податкових пільг за рішеннями судових органів.

У разі застосування суб'єктами господарювання
податкових пільг на підставі рішень судових органів не�
обхідно дослідити судову практику та вжити заходів (у
разі можливості) щодо оскарження таких рішень.

8. Аналіз податкової звітності, динаміки та рівня
сплати суб'єктом господарювання податків. Досліджу�
ються подані суб'єктом господарювання декларації,
розрахунки та звіти стосовно узгодженості їх показ�
ників, структури та динаміки кожної їх складової, а та�
кож динаміка та рівень сплати суб'єктом господарюван�
ня податків (зборів, обов'язкових платежів) встановле�
них законодавством, на підставі інформації баз даних.

У ході доперевірочного аналізу слід порівняти ди�
наміку нарахування певного виду податку із показни�
ком чинника, від якого безпосередньо або опосередко�
вано залежить рівень нарахування такого податку.
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Під час доперевірочного аналізу застосування су�
б'єктом господарювання податкових пільг можливо
встановити наступні потенційні ризики:

— заниження (завищення) показників певного ряд�
ка поданих декларацій (розрахунків, звітів) при наяв�
ності нерівномірної динаміки його декларування (почер�
гове збільшення або зменшення) в різних податкових
періодах, що виявляється горизонтальним методом;

— заниження (завищення) показників певного рядка по�
даних декларацій (розрахунків, звітів) за наявності необгрун�
товано високих показників (питомої ваги) показника певного
рядка декларації (розрахунку, звіту) у загальному обсязі по�
казника по групі, що виявляється вертикальним методом;

— неправомірне зменшення рівня сплати окремого
податку при збільшенні/зменшенні показника відпові�
дного чинника, що виявляється факторним методом;

— заниження податкових зобов'язань по податку на
прибуток за рахунок завищення витрат або заниження
доходу при зміні системи оподаткування.

При цьому дослідженні варто використати горизон�
тальний, вертикальний та факторний аналіз структури
поданих суб'єктом господарювання податкових декла�
рацій, розрахунків та звітів.

9. Аналіз наявності основних засобів. У процесі до�
перевірочного аналізу досліджується інформація щодо
наявності у суб'єкта господарювання основних фондів
(будівлі, споруди тощо) на підставі наявних інформа�
ційних ресурсів та баз даних фіскальних органів.

При цьому можливо встановити наступний потен�
ційний ризик:

— відсутність у суб'єкта господарювання відповідних
основних засобів, виробничих приміщень, обладнання
для здійснення певного виду господарської діяльності та
у обсягах, задекларованих платником вказує на існуван�
ня ризику надання таким суб'єктом господарювання.

10. Дослідження результатів попередніх перевірок.
Досліджуються результати попередніх перевірок су�
б'єкта господарювання на підставі інформації, що зна�
ходиться в особовій справі платника, а саме:

— попередньої планової/позапланової виїзної пе�
ревірки на предмет проведення аналізу діяльності плат�
ника податків у попередніх періодах, вивчаються вста�
новлені порушення та схеми ухилення від сплати по�
датків, у разі якщо їх застосування було встановлено
попередніми перевірками;

— позапланових перевірок платника податків прове�
дених з окремих питань, за період, що підлягає перевірці;

— позапланових перевірок платника податків, а та�
кож інших платників податків, проведених з питань пра�
вових відносин за період, що знаходиться в межах да�
ного періоду перевірки.

У ході до перевірочного аналізу можливе встанов�
лення наступних потенційних ризиків:

допущення суб'єктом господарювання у періоді, що
підлягає перевірці, попередньо встановлених порушень
та схем мінімізації податкових зобов'язань;

неврахування суб'єктом господарювання в наступних
деклараціях встановленого попередньою перевіркою за�
вищення від'ємного значення між сумою податкового зо�
бов'язання та податкового кредиту з ПДВ (яке не вплину�
ло на визначення суми бюджетного відшкодування ПДВ);

сплата суб'єктом господарювання нарахованих за ре�
зультатами перевірки податкових зобов'язань за рахунок
декларування в наступних податкових періодах коригувань
показників певних складових декларацій (розрахунків,
звітів), що впливають на зменшення податкових зобов'язань;

недостовірне (неповне) декларування податкових
зобов'язань, що встановлюється за результатами рані�
ше проведених перевірок суб'єкта господарювання з пи�
тань правових відносин із контрагентами, під час про�
ведення яких було встановлено факти невідповідності
даних, задекларованих контрагентами;

недостовірне (неповне) декларування податкових
зобов'язань, що встановлюється за результатами рані�

ше проведених перевірок контрагентів з питань право�
вих відносин із суб'єктом господарювання, під час про�
ведення яких встановлено факти невідповідності даних,
задекларованих суб'єктом господарювання.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуючи вище зазначене слід відмітити, що

доперевірочний аналіз проводиться органами Державної
фіскальної служби України, але на поточний момент офіц�
ійної методики та єдиного підходу не використовується.

Ретроспективна оцінка впровадження та застосу�
вання доперевірочного аналізу показує, що в практичній
діяльності постійно змінюється його місце і значення від
основного інструменту відбору платників податків до
отримання відповідей на окремі питання в процесі кон�
трольно�перевірочної роботи.

Доперевірочний аналіз платників податків повинен
зайняти провідне місце в системі контрольно�перевіроч�
ної роботи, що викликано необхідністю своєчасно ви�
являти операції, які сприяють мінімізації податкових
відрахувань, а також норми законодавства, за допомо�
гою яких відбувається оптимізація оподаткування.

На сьогоднішній день це повинно стати одним з пріо�
ритетних завдань органів Державної фіскальної служ�
би України, оскільки впровадження стандартного підхо�
ду до аналізу забезпечить вирішення ряду питань, по�
в'язаних із проведенням документальної перевірки та
максимально підвищить ефективність роботи з руйну�
вання схем мінімізації податкових зобов'язань.
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