
Державна податкова 
служба України
Головне управління ДПС у Чернігівській області

Щодо проведення документальних  перевірок у період 
воєнного стану

Головне  управління  ДПС  у  Чернігівській  області  повідомляє,  що  у 
зв’язку  з  військовою  агресією  російської  федерації  проти  України 
відповідно  до Законів  України були внесені  зміни до підпункту  69.2 
пункту  69  підрозділу  10  розділу  ХХ  «Перехідні  положення» 
Податкового  кодексу  України  стосовно  обмеження  на  проведення 
документальних перевірок під час дії воєнного, надзвичайного стану. 

Так,  відповідно  до  Закону  України  від  03.03.2022  №2118-ІХ  було 
визначено,  що  податкові  перевірки  не  розпочинаються,  а  розпочаті 
перевірки зупиняються.

З  24  лютого  2022  року  було  встановлено  мораторій  на  проведення 
документальних планових та позапланових перевірок.
Впродовж  2022  року  поступово  відновлювались  документальні 
позапланові  перевірки  відповідно  до  Закону  України  від  12.05.2022 
№2260-ІХ (набрав чинності з 27.05.2022) та Закону України від 03.11.2022 
№2719-ІХ (набрав чинності з 25.11.2022). 

З  25  листопада  2022  року  перелік  перевірок  було  розширено  та 
дозволено  проведення  документальних  позапланових  перевірок  що 
проводяться  на  звернення  платника  податків  та/або  з  підстав, 
визначених підпунктами 78.1.2 (в частині контролю за трансфертним 
ціноутворенням),  78.1.5,  78.1.7,  78.1.8,  78.1.12,  78.1.14-78.1.16,  78.1.21  та 
78.1.22 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Запровадження дії часткового мораторію на проведення перевірок під 
час  воєнного,  надзвичайного  стану,  у  зв’язку  з  військовою агресією 
російської федерації проти України, вплинуло на кількість проведених 
перевірок та надходження коштів до бюджету. 

У 2022 році  підрозділами управління податкового аудиту  проведено 
160 документальних перевірок, з них: планові - 13, позапланові–147. 



У  2021  році  підрозділами  управління  податкового  аудиту  було 
проведено  217  документальних  перевірок,  з  них:  планові–39, 
позапланові–178. 

Порівняно  з  минулим  2021  роком  загальна  кількість  перевірок 
зменшилась  на  57  перевірок  (26,3  відс.),  в  тому  числі  скорочення 
відбулось і по видах перевірок. Робота управління податкового аудиту 
спрямована  на  зниження  адміністративного  тиску  на  сумлінних 
платників податків та підвищення ефективності контрольних заходів 
до найбільш ризикових суб’єктів господарювання.

Також  відповідно  до чинних положень статті 77 Податкового кодексу 
України в  Головному управлінні ДПС у Чернігівській області 
сформовано план-графік проведення документальних планових 
перевірок платників податків на 2023 рік у кількості 39 підприємств, в 
тому числі 3 філії.  План-графік проведення документальних планових 
перевірок  платників  податків   на   2023  рік  сформовано згідно  з 
 вимогами  Порядку  формування  плану -  графіка,   затвердженого 
 наказом  Міністерства  фінансів України  від  02.06.2015   №524 
 «Про  затвердження Порядку  формування плану-графіка 
проведення документальних планових перевірок платників податків» 
(із змінами) та розміщено на вебпорталі ДПС. 

Водночас,  на  період  воєнного  стану  на  території  України,  триває 
мораторій  на  проведення  документальних  планових  перевірок 
відповідно  до  підпункту  69.2  пункту  69  підрозділу  10  розділу  ХХ 
«Перехідні положення» Податкового кодексу України. 

Контакт-центр ДПС України: 0-800-501-007. Сервіс "Пульс" 0800-501-007.
 Вебпортал ДПС: https://tax.gov.ua/, субсайт Головного управління ДПС 

у Чернігівській області: https://ch.tax.gov.ua/. 
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