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Бізнес по «новому»: як уникнути перевірок, штрафів та кримінальної 
відповідальності 

Слайд 2        

Малі та середні підприємства  - 
50% населення працездатного віку 

 
Частка у загальному випуску 

товарів і послуг – 30-60% 

Малі та середні підприємства  - 
40% населення працездатного віку 

 
Частка у загальному випуску 

товарів і послуг - 57,6% 

http://ru.clipartlogo.com/premium/detail/vector-europe-flag-glossy_111699218.html


Зменшення тиску на бізнес? Мораторій на перевірки 

Слайд 3          

 У 2015 та 2016 р. перевірки представників бізнесу з обсягом доходу до 20 млн. 
грн. за рік здійснюються виключно за умов: 

- наявний дозвіл Кабміну; 
- волевиявлення платника податків; 
- згідно із рішенням суду; 
- на підставі вимог КПК України. 

 
Мораторій не поширюється: 
 - з 01.01.2015 р. – на перевізників, виробників, реалізаторів підакцизних 

товарів, а також на перевірки наявності ліцензій, нарахування та сплати ПДФО та ЄСВ, 
відшкодування ПДВ; 
 - з 01.07.2015 р. – на перевірки ФОП, платників єдиного податку II та III 
групи, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібно роздрібній 
торговельній мережі через засоби пересувної мережі 

Платники ІІ і ІІІ груп, які з 1.01.2015 до 30.06.2015 почали застосовувати РРО, до 1.01.2017 
року звільняються від перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО 



Види перевірок (ст. 75 ПКУ) 

Слайд 4        

 Камеральні 

 Документальні - планові або позапланові, виїзні або невиїзні  

 Фактичні  

 Перевірки контрольованих операцій (ст. 39 ПКУ) 

 Електронні перевірки (п. 75.1.2. ПКУ) 

 Зустрічні звірки - прихований вид перевірок (п. 73.5. ПКУ)  

Результати перевірок оформлюються у формі Акта або Довідки. 



Підготовча робота «ДО» проведення перевірки 

Слайд 5         

Загальна стратегія взаємодії із перевіряючими 

Відповідальна особа по роботі із органами 

Тренінги для співробітників компанії 

Обмежений доступ до документів та інформації 

Висновки спеціалістів, експертів 

Алгоритм дій в нетипових ситуаціях 



Дії «ПІД ЧАС» проведення перевірки 

Слайд 6         

Отримання службових посвідчень перевіряючих 

Перевірка направлення. Журнал реєстрації перевірки 

Окреме місце для роботи перевіряючого 

Запит на документи чи інформацію 

Фіксація процедурних порушень 

Складання акту та його копії 



Пост-перевірочні заходи «ПІСЛЯ» проведення перевірки 

Слайд 7         

Оцінка перспектив оскарження результатів 

Узагальнення процедурних порушень 

Аналіз судової практики 

Висновки спеціалістів, експертів 

Адміністративне оскарження результатів 

Судове оскарження результатів перевірки 



                         Відповідальність 

Слайд 8         

 

 

 

Порушення Штраф 

Проведення операцій на неповну вартість товарів, не 

проведення операцій, невідповідність суми коштів 

денному звіту (…невідповідність у юридичних осіб … 

більше ніж на 10 % розміру МЗП…)*, не роздрукування 

чеку 

1-й раз – 1 грн.; 

2-й раз – 100% ; 

3-й і ... рази -  500%* 

Не роздрукування, не зберігання щоденно звітного чеку 340 грн. 

Не роздрукування, не зберігання, інші порушення щодо 

контрольної стрічки; неподання до ДПІ звітних 

документів із РРО 

170 грн. 

Робота на незапрограмованому РРО 85 грн. 

Використання «доопрацьованого» РРО 1700 грн. 

* - зміни, запропоновані проектом Закону України про внесення зміни до «закону про РРО» щодо зниження  фіскального 
навантаження на суб’єктів господарювання при застосуванні РРО (№ 1088 від 28.11.2014) 



Перевірка = Кримінальне провадження? Міф чи реальність? 

Слайд 9        

Тимчасовий доступ 
до речей та 
документів 
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Податкові 
перевірки 

Як підстава для 
відкриття 

кримінального 
провадження 

Як спосіб 
отримання доказів 

http://detektivrf.ru/bezuglov_a_a_/Detect/za_strokoy_prigovora_zastrpr.htm
http://grani.ru/blogs/free/entries/181137.html


Як підготуватись до перевірки з метою мінімізації 
настання негативних наслідків –  

з інформацією Ви можете ознайомитись на нашому сайті 
 

Євген Петренко 

моб. +380 (50) 380 03 26 

e-mail: petrenko@eucon.ua 

 

 Київ 
бульв. Т. Шевченка, 33, офіс 12 

+380 44 2380944 
office@eucon.ua 

Варшава 
вул. Емілії Плятер, 53 

+48 22 5289490 
office@euconpl.eu 


