
Додаток 2
До Методичних рекомендацій щодо організації та

провезення камеральних перевірок податкової
звітності платників податків, крім перевірок

податкової декларації про майновий стан і доходи
та податкової декларації платника єдиного податку

фізичної особи - підприємця
Зразки форм Актів про результати камеральної перевірки

Міністерство доходів і зборів України
_____________________________________________________________________________________

(назва територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

"___" ____________ 20__ р. № _____________.
АКТ

про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності
з ____________________________________________________________________________________

(назва податку, збору)
_____________________________________________________________________________________

(назва платника податку та код ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

за _______________ 20__ року
(звітний (податковий) період)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи Міністерства доходів і зборів України)

У порядку статті 76 глави 8 розділу II Податкового кодексу України проведено камеральну
(електронну) перевірку
податкової звітності з  _______________________                                  за _______________ 20__ року

(назва податку, збору) (звітний (податковий) період)
_____________________________________________________________________________________,

(повне найменування - для юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:
керівник, платник податку на додану вартість (для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
головний бухгалтер
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
При перевірці використано: податкову декларацію (розрахунок) з ___________________________

(назва податку, збору)
за _________________ (від ______________№ ______);
(звітний (податковий) період)                       (дата та номер реєстрації в податковому органі)
надану до
_____________________________________________________________________________________

(назва територіального органу Міністерства доходів і зборів України)
_____________________________________________________________________________________
(шлях подання звітності (в електронному вигляді (IP-адреса, з якої надсилається звітність), на паперових носіях та інш.)
та бази даних Міністерства доходів і зборів України



Перевіркою встановлено:
Згідно з наявною в базах даних інформацією, наданою платниками податків до територіальних
органів Міндоходів:
Податкова адреса платника податків ________________
КВЕД виду діяльності (основний) ___________________
Форма власності ___________________
Кількість працюючих (згідно з даними ф. № 1ДФ за _____________ 20__ року)
___________________
(звітний (податковий) період)
Стан платника ____________________
Статутний фонд ___________________грн.
Результати перевірки:
1. Перевірка термінів подання податкової звітності:

Таблиця 1

Період, за який надана
декларація

Граничний термін
надання

Дата отримання органом
Міністерства доходів і

зборів

Інформація щодо
встановлення або
невстановлення

порушення

1 2 3 4

За неподання податкової звітності з ____________________ за_______________ 20__ р. встановлено
(назва податку, збору)

порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2, 49.18.3) пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II
Податкового кодексу України.
За несвоєчасне подання податкової звітності з _____________________________________________

(назва податку, збору)
встановлено порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2, 49.18.3) пункту 49.18 статті 49 глави 2
розділу II Податкового кодексу України.
2. Перевірка показників податкової звітності (декларації, розрахунку, тощо) з ____________________
(та додатків до неї) на арифметико-логічні помилки:

Таблиця 2
(грн.)

Назва показника, у
якому виявлено

розбіжність

Значення рядків
податкової звітності

(декларації,
розрахунку тощо)

Значення згідно з порядком
заповнення

Сума відхилення, +/-

1 2 3 4



Порушення підпункту ____ пункту ____ статті _____ розділу ___ Податкового кодексу України,
пункту _____ платником податку встановлено заниження (завищення) податкових
зобов'язань/податку (збору) з
______________________________________________________________________________________

(назва податку, збору)
на суму _____ (грн.) унаслідок арифметичної (методологічної) помилки (порушення).
3. Інші порушення, що виявлені перевіркою ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Висновки (зазначається необхідне).
Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з
____________________________. Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120

(назва податку, збору)
глави 11 розділу II Податкового кодексу України.
Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкового розрахунку
ф. 1ДФ. Відповідальність платника передбачена пунктом 119.2 статті 119 глави 11 розділу II
Податкового кодексу України.
Дані камеральної перевірки свідчать про заниження або завищення суми податкових
зобов'язань/податку (збору) ________________________________та відповідальність платника,
передбачену пунктом 123.1 статті 123 глави 11 розділу II Податкового кодексу України.
Дані камеральної перевірки свідчать про подання не в повному обсязі, з недостовірними
відомостями або з помилками податкового розрахунку ф. 1ДФ. Відповідальність платника
передбачена пунктом 119.2 статті 119 глави 11 розділу II Податкового кодексу України.

_________________________________
(посада посадової особи органу Міндоходів України, яка

склала акт)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник _______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Самозайнята фізична особа _______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Акт складено у двох примірниках.
З обов'язками, правами, відповідальністю платників податків, порядком надання заперечень
(зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів Міндоходів України ознайомлений,
примірник акта отримав __.__.20__ року.

Керівник (головний бухгалтер), самозайнята
фізична особа

_________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

дата номер

Направлено засобами електронного зв'язку з електронним цифровим
підписом перевіряючого згідно з пунктом 42.4 статті 42, пунктом 58.3
статті 58, пунктом 86.2 статті 86 Податкового кодексу України

Направлено поштою в порядку, передбаченому статтею 42 глави 1,
пунктом 58.3 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України



____________
* Номер акта складається (через дріб) з: порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду
структурного підрозділу, працівником якого проведена перевірка, та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта.

Міністерство доходів і зборів України
_____________________________________________________________________________________

(назва територіального органу Міністерства доходів і зборів України)

"___" ____________ 20__ р. № _____________
________________________

(місце складання)
АКТ

про результати камеральної електронної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з
податку на додану вартість
_______________________________________________________________________________________

(назва СГ - платника податку та код ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

за _______________ 20__ року
(звітний (податковий) період)

_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали посадової особи Міндоходів)

У порядку статті 76 глави 8 розділу II Податкового кодексу України проведено камеральну
(електронну) перевірку податкової звітності з податку на додану вартість за ____________ 20__ року

(звітний (податковий) період)
_____________________________________________________________________________________,

(повне найменування - для юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи, реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

відповідальними особами якого у періоді, що перевіряється, є:
керівник, платник податку на додану вартість (для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
головний бухгалтер
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)
При перевірці використано: податкову декларацію з податку на додану вартість
за ____________________________ (від _______________ № _____);

(звітний (податковий) період) (дата та номер реєстрації в податковому органі)
надану до
_____________________________________________________________________________________

(назва територіального органу Міністерства доходів і зборів України)
_____________________________________________________________________________________
(шлях подання звітності (в електронному вигляді (IP-адреса, з якої надсилається звітність), на паперових носіях та інш.)

та бази даних Міністерства доходів і зборів України
Перевіркою встановлено:
Згідно з наявною в базах даних інформацією, наданою платниками податків до територіальних
органів Міндоходів:
Податкова адреса платника податків _________________
КВЕД виду діяльності (основний) ___________________



Форма власності ___________________
Кількість працюючих (згідно з даними ф. № 1ДФ за _____________ 20__ року) _________________

(звітний (податковий) період)
Стан платника ____________________
Статутний фонд ___________________ грн.
Зареєстровано платником податку на додану вартість __________________ № _____________

(дата та № свідоцтва платника)
Результати перевірки:
1. Перевірка термінів подання податкової звітності:

Таблиця 1

Період, за який надана
декларація

Граничний термін
надання

Дата отримання органом
Міністерства доходів і

зборів

Інформація щодо
встановлення або
невстановлення

порушення

1 2 3 4

За неподання податкової звітності з податку на додану вартість за _______________ 20__ р.
встановлено порушення вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2) пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II,
пункту 203.1 статті 203 розділу V Податкового кодексу України.
За несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість встановлено порушення
вимог підпункту 49.18.1 (49.18.2) пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II, пункту 203.1 статті 203
Податкового кодексу України.
2. Перевірка показників податкової декларації з податку на додану вартість та додатків до неї на
арифметико-логічні помилки:

Таблиця 2
(грн.)

Назва показника, у
якому виявлено

розбіжність

Значення рядків
податкової декларації

Значення згідно з порядком
заповнення

Сума відхилення, +/-

1 2 3 4

Порушення підпункту ____ пункту ____ статті _____ розділу ___ Податкового кодексу України,
пункту _____ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1490/20228 (зі змінами), платником податку
встановлено заниження (завищення) податкових зобов'язань на суму ПДВ _____ (грн.) унаслідок
арифметичної (методологічної) помилки (порушення).
Порушення підпункту ____ пункту ____ статті _____ розділу ___ Податкового кодексу України,
пункту _____ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1490/20228 (зі змінами), платником податку
встановлено завищення (заниження) податкового кредиту на суму ПДВ _____ (грн.) внаслідок
арифметичної (методологічної) помилки (порушення).



3. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей реєстру виданих та отриманих
податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних

Таблиця 3
(грн.)

Назва показника, у
якому виявлено

розбіжність

Значення рядків
податкової декларації

Значення згідно з реєстром
податкових накладних

Сума відхилення, +/-

1 2 3 4

у виданих податкових накладних з такими контрагентами.
Таблиця 4

(грн.)

Код
ЄДРПОУ

контрагента

Найменування
контрагента

За даними контрагента
(податковий кредит)

За даними платника
(податкові зобов'язання)

Сума
відхилення,

+/-дата
податкової
накладної

номер
податкової
накладної

сума
ПДВ

дата
податкової
накладної

номер
податкової
накладної

сума
ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

На порушення пунктів 201.10, 201.6 статті 201, статті 187 розділу V Податкового кодексу України
суб'єктом господарювання занижено податкові зобов'язання на суму ПДВ у розмірі _______ грн.
в отриманих податкових накладних з такими контрагентами.

Таблиця 5
(грн.)

Код
ЄДРПОУ

контрагента

Найменування
контрагента

За даними контрагента
(податкові зобов'язання)

За даними платника
(податковий кредит)

Сума
відхилення,

+/-дата
податкової
накладної

номер
податкової
накладної

сума
ПДВ

дата
податкової
накладної

номер
податкової
накладної

сума
ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

На порушення пунктів 201.10, 201.6 статті 201, пунктів 198.2, 198.6 статті 198 розділу V Податкового
кодексу України суб'єктом господарювання неправомірно віднесено до складу податкового кредиту
суму ПДВ у розмірі _______ грн.
4. Результати перевірки формування податкового кредиту за рахунок податкових накладних з датою
виписки понад 365 днів.

Таблиця 6
(грн.)

№ податкової
накладної / розрахунку

коригування

Дата
виписування

Сума
ПДВ,
грн.

Код
ЄДРПОУ

(РНОКПП)
продавця

Найменування
продавця

Номенклатура
товару/послуги

1 2 3 4 5 6



На порушення пункту 198.6 статті 198 розділу V Податкового кодексу України суб'єктом
господарювання неправомірно віднесено до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі _______
грн.
5. Результати перевірки отриманих податкових накладних (розрахунків коригування), виписаних
особами, не зареєстрованими як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183
Податкового кодексу України, або платниками ПДВ, що звільнені від сплати податку на додану
вартість за рішенням суду (визначення податкових накладних, які не дають права на віднесення сум
ПДВ до податкового кредиту).

Таблиця 7
(грн.)

№ податкової
накладної / розрахунку

коригування

Дата
виписування

Сума
ПДВ,
грн.

Код
ЄДРПОУ

(РНОКПП)
продавця

Найменування
продавця

Номенклатура
товару/послуги

1 2 3 4 5 6

На порушення пункту 183.3 статті 183, пунктів 198.1, 198.6 статті 198 розділу V Податкового кодексу
України суб'єктом господарювання неправомірно віднесено до складу податкового кредиту суму
ПДВ у розмірі _______ грн.
6. Інші порушення, що виявлені перевіркою _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Висновки (зазначається необхідне).
Дані камеральної перевірки свідчать про неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності з
податку на додану вартість. Відповідальність платника передбачена пунктом 120.1 статті 120 глави
11 розділу II Податкового кодексу України.
Дані камеральної перевірки свідчать про заниження або завищення (таблиця 8) суми податкових
зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, та відповідальність
платника, передбачену пунктом 123.1 статті 123 глави 11 розділу II Податкового кодексу України.

Таблиця 8

№ з/п сума, грн.
(+ чи -)

1 збільшується (зменшується) сума, що за результатами звітного
(податкового) періоду підлягає сплаті платником податку до бюджету
(р. 25)

2 збільшується (зменшується) сума від'ємного значення, зарахованого у
зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість (р.
20.1)

3 збільшується (зменшується) сума, що підлягала зарахуванню до складу
податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (р. 24)

4 збільшується (зменшується) сума, що підлягала бюджетному
відшкодуванню на рахунок платника у банку (р. 23.1)

5 збільшується (зменшується) сума, що підлягала бюджетному
відшкодуванню шляхом зарахування у зменшення податкових
зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних



(податкових) періодів (р. 23.2)

6 Інші (розшифрувати)

_________________________________
(посада посадової особи органу Міндоходів, яка склала
акт)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Керівник _______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Платник податку на додану вартість
(для фізичної особи)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Акт складено у двох примірниках.
З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень
(зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів Міндоходів ознайомлений,
примірник акта отримав __.__. 20__ року.

Керівник (головний бухгалтер),
платник податку - фізична особа

_________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

дата номер

Направлено засобами електронного зв'язку з електронним цифровим
підписом перевіряючого згідно з пунктом 42.4 статті 42, пунктом 58.3
статті 58, пунктом 86.2 статті 86 Податкового кодексу України

Направлено поштою в порядку, передбаченому статтею 42 глави 1,
пунктом 58.3 статті 58 глави 4 розділу II Податкового кодексу України
____________
* Номер акта складається (через дріб) з: порядкового номера журналу реєстрації актів камеральних перевірок, коду
структурного підрозділу, працівником якого проведено перевірку, та реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта.


