
У який термін контролюючими органами призначається документальна 

позапланова перевірка юридичної особи, відокремленого підрозділу 

(філії) після внесення запису про їх припинення в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань? 
ЗІР, категорія 136.03 

Відповідно до п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України від 02 грудня               

2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) документальна позапланова 

перевірка здійснюється, зокрема коли розпочато процедуру реорганізації юридичної особи 

(крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної 

особи - підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу 

юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі 

про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника 

податків. 

Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих визначено розд. ХІ Порядку 

обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462)                  

зі змінами та доповненнями (далі – Порядок). 

Згідно із п. 11.1 розд. ХІ Порядку платник податків зобов’язаний повідомляти 

контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію 

протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли 

обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації). 

Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (далі – ЄДР) контролюючі органи отримують від державних 

реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами 

Центрального контролюючого органу. 

Відповідно до п. 11.5 розд. ХІ Порядку у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією 

платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені 

розд. ХІ Порядку, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей), зокрема: 

 відомостей державного реєстратора про внесення до ЄДР запису про рішення 

засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про 

припинення юридичної особи; 

 відомостей з ЄДР чи Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 

України (далі – ЄДРПОУ), повідомлення органу державної реєстрації про 

припинення (закриття) відокремленого підрозділу. 

При проведенні заходів податкового контролю, пов’язаних з ліквідацією або 

реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким 

чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють 

контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення 

грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, 

визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог (п. 11.6 розд. ХІ Порядку). 



Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або 

уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. 

Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається 

лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено у порядку, 

визначеному ст. 42 ПКУ, копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки 

(абзац перший п. 78.4 ст. 78 ПКУ). 

При цьому термін прийняття керівником (його заступником або уповноваженою особою) 

контролюючого органу рішення про призначення документальної позапланової перевірки 

юридичної особи, відокремленого підрозділу (філії) після внесення запису про їх припинення 

в ЄДР ПКУ не визначено. 


