
Додаток 4
До Методичних рекомендацій щодо організації та

проведення камеральних перевірок податкової звітності
платників податків, крім перевірок податкової декларації

про майновий стан і доходи та податкової декларації
платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця

Зразок висновку про наявність значної кількості ризиків після проведеної камеральної перевірки
по __________________,

(назва податку, збору)
які будуть підставою для прийняття рішення для проведення планової/позапланової документальної виїзної/невиїзної перевірки по

________________________________________________________________________________________________________________
(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, звітний період)
У разі встановлення у висновку наявності ризиків, що можуть свідчити про заниження бази оподаткування, зазначається назва ризику та
додається розширена інформація про ризики у табличному вигляді.

Наприклад:
Зразок висновку про наявність значної кількості ризиків після проведеної камеральної перевірки по ПДВ, які будуть підставою для

прийняття рішення щодо проведення планової/позапланової документальної виїзної/невиїзної перевірки по
______________________________________________________________________________________________________________

(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, звітний період)

1. Результати перевірки формування податкового кредиту згідно з податковими накладними, не розшифрованими в розрізі
контрагентів

Номер податкової
накладної

Дата виписування Сума ПДВ, тис. грн. Код ЄДРПОУ
(РНОКПП)
продавця

Найменування
продавця

Номенклатура
товару/послуги



2. Результати перевірки податкових накладних, включених до податкового кредиту СГ - платником податку від себе
Номер податкової накладної Дата виписування Сума ПДВ, тис. грн. Номенклатура товару/послуги

3. Результати перевірки наявності скарг контрагентів про порушення порядку заповнення та/або реєстрації податкових накладних
(дод. 8 до Декларації по ПДВ)

Дата виникнення податкового
зобов'язання

Сума ПДВ, тис. грн. Код ЄДРПОУ (РНОКПП)
продавця

Найменування продавця

4. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та
даних митних органів

Назва показника, у якому
виявлено розбіжність

Значення рядків
податкової декларації,

тис. грн.

Значення згідно з реєстром
податкових накладних, тис.

грн.

Значення згідно з даними
митних органів, тис. грн.

Сума відхилення, +/-,
тис. грн.

5. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей між даними декларації і обсягами експорту та імпорту
Назва показника, у якому

виявлено розбіжність
Значення рядків податкової

декларації, тис. грн.
Значення згідно з даними ВМД,

відображеними в ЄРПН, тис. грн.
Сума відхилення, +/-, тис. грн.



6. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей у складі податкових зобов'язань / податкового кредиту, в
тому числі заниження податкового зобов'язання або завищення податкового кредиту

Заниження ПЗ
Код ЄДРПОУ

(РНОКПП)
контрагента

Найменування
контрагента

Період (місяць, рік) Сума ПДВ за
даними контрагента

(податковий
кредит), тис. грн.

Сума ПДВ за
даними платника

(податкові
зобов'язання), тис.

грн.

Сума відхилення, +/-, тис.
грн.

Завищення ПК
Код ЄДРПОУ

(РНОКПП)
контрагента

Найменування
контрагента

Період (місяць, рік) Сума ПДВ за
даними контрагента

(податкові
зобов'язання), тис.

грн.

Сума ПДВ за
даними платника

(податковий
кредит), тис. грн.

Сума відхилення, +/-, тис.
грн.

7. Результати обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних (визначення контрагентів, які підпадають під ознаки
фіктивності)

Номер податкової
накладної / розрахунку

коригування

Дата виписування Сума ПДВ, тис. грн. Код ЄДРПОУ
(РНОКПП)
продавця

Найменування
продавця

Номенклатура
товару/послуги



8. Перевірка показників з метою встановлення наявності розбіжностей між даними декларації та іншою наявною інформацією в
органах доходів і зборів (Декларація із ПДВ та звіт ф. № ЗВР-1 "Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій
(розрахункових книжок)")

Назва показника, у якому
виявлено розбіжність

Значення рядків податкової
декларації, тис. грн.

Значення згідно з даними звіту ф.
№ ЗВР-1, тис. грн.

Сума відхилення, +/-, тис. грн.

9. Перевірка показників з метою виявлення платників, у яких відбувся "обрив" ланцюга постачання певної групи імпортованих
товарів

тис. грн.

№ з/п Код ЄДРПОУ
контрагента

Найменування
контрагента

За даними контрагента (податковий
кредит)

За даними платника (податкові
зобов'язання)

Сума відхилення,
+/-

дата, номер
податкової
накладної

код товару сума
ПДВ

дата, номер
податкової
накладної

код товару сума
ПДВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

10. Перевірка формування податкового кредиту за рахунок сільськогосподарських підприємств
Код ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента -

"специфічної ями"
Найменування контрагента Сума ПК, сформованого "специфічними ямами",

тис. грн.



11. Перевірка формування податкового кредиту платникам ПДВ загального режиму за рахунок формування суб'єктами спец.
режимів ПДВ
Код ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента - суб'єкта

спец. режимів
Найменування контрагента Сума ПК, сформованого суб'єктами спец.

режимів, тис грн.

12. Перевірка формування податкового кредиту згідно з податковими накладними з сумами ПДВ не більше 10 тис. грн., які не
зареєстровані в ЄРПН

Код ЄДРПОУ (РНОКПП) контрагента Найменування контрагента Сума "подрібненого" ПК, тис грн.

13. Перевірка темпів росту обсягів постачання темпам росту нарахувань з ПДВ
Назва показника Значення р. 1А

декларації за
звітний період

(місяць,
квартал)

Значення р. 1А
декларації за
попередній

звітний період
(місяць,
квартал)

Темп росту
обсягів

постачання (2/3
* 100 %)

Значення р.
25Б

декларації за
поточний
звітний
період

(місяць,
квартал)

Значення р. 25Б
декларації за
попередній

звітний період
(місяць,
квартал)

Темп росту
обсягів

постачання (5/6
* 100 %)

Відхилення темпів
росту (7-4)

1 2 3 4 5 6 7 8


