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Щодо надання роз'яснеrпlя

Вiдповiдно до листа MiHicTpa Кабiнету MiHicTpiB Саенка О.С.
вiд 20 квiтня 20116 року J$ IЗ295ltl1-16 (до листа KoMiTeTy Верховноi Ради
Украiни з питань промисловоi полiтики та пiдприсмництва вiд 13 квiтня
20Iб року Ns 04-30/15-2331887|5) у MiHicTepcTBi юстицiТ розглянуто лист
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Юридична конс€lлтингова фiрма
кШiлд> вiд 10 березня 2016 року J\Ъ 180 щодо проведення перевiрок
пiдприемств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб пiдприемцiв
контролюючими органами та повiдомляеться.

Вi:повiдно .]о частини rругоТ cTaTTi 19 Конститr.цiТ УкраТни органи
.]ep/iiaBнoi в-lадлi та 0ргани ltiсцевого са}lоврялъанЕuI, ix посадовi особи
зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що
передбаченi Конституцiею та законами УкраiЪи.

MiHicTepcTBo юстицii, дiючи на пiдставi, в межах повноважень та у
спосiб, що передбаченi Конституцiею та законами Украiни, а також вiдповiдно
до Положення про MiHicTepcTBo юстицii Украiни, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 02 липня 2014 року Jф 228, вiдповiдно до
покладених на нього завдань надас роз'яснення з питань, пов'язаних з

дiяльнiстю Мiн'юсту, його територiа_rrьних органiв, пiдприемств, установ та
органiзацiЙ, що нuшежать до сфери управлiння MiHicTepcTBa, а також стосовно
aKTiB, якi ним видаються (пiдпункт 32 пункту 4 цього Положення).

Законом Украiни вiд З1 липня 2014 року J\Ъ 1622-VII <Про внесення змiн
до Закону Украiни <Про,,Щержавний бюджет УкраiЪина2014 piK> було внесено
змiни до Закону УкраiЪи <Про ,Щержавний бюджет УкраiЪи на 2014 рiю),
зокрема, доповнено статтею 31, якою було встановлено, що перевiрки
пiдприемств, установ та органiзацiй, фiзичних осiб пiдприемцiв
контролюючими органами (KpiM ,ЩержавноТ фiскальноi служби Украiни)
здiЙснюв€Lлись протягом серпня - еруdня 2014 року вuключно з dозволу
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHu або за заявкою суб'екmа zоспоdарювання tцоdо
йоео перевiркu.

У зв'язку iз запровадженою статтею 31 Закону Украiни кПро .Щержавний
бюджет УкраiЪи на 2014 piк> було прийнято постанову Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 13 серпня 201,4 року J\Ъ 408 <<Питання запровадження обмежень на

ТОВ (Юридична консалтингова
фiрма <<Шiлд>>

прос. 40-рiччя Жовтня, буд.93, оф. 425,
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проведеннrI перевiрок державними iнспекцiями та iншими контроJIюючими
органами>>, згiдно з якою дозвiл Кабiнеry MiHicTpiB Украiни на проведеннrI
перевiрок пiдприемств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприемцiв
державними iнспекцiями та iншими контролюючими органами надавався за
перелiком згiдно з додатком (за винятком перевiрок стану пiдготовки до роботи
енергетичних об'сктiв суб'ектiв електроенергетики та суб'ектiв вiдносин у
сферi теплопостачання) шляхом прийняття вiдповiдного розпорядження.

Надання дозволу на проведення перевiрок пiдприемств, установ,
органiзацiй, фiзичних осiб - пiдприемцiв не потребуеться у pшi, коли TaKi
перевiрки проводяться за рiшенням суду, на вимоry службових осiб у випадках,
передбачених Кримiнальним процесу€Lльним кодексом Украiни (пункт 2
вказаноТ постанови).

Разом з тим пунктом 8 роздiлу III <<Прикiнцевi положення)) Закону
УкраiЪи вiд 28 грудня 201,4 року Ns 76-VIII <Про внесення змiн та визнання
такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих aKTiB Украiни>, який
набрав чинностi з 01 сiчня 2015 року, було встановлено, що перевiрки

.ЩержавноТ фiнансовоi iнспекцiТ УкраIни) здiйснюються протягом сiчня - червня
20]5 роцу въtключно з dозволу Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHu або за заявкою
сt,б'скпtа zоспоdарювання ttyodo йоzо перевiркu.

З ог.-lя_]\- на поточн\I дат\, строк :iT вказаноТ норN{и Закону Украiни
- - '; ^ .; роц }, ;5-\-iШ заt iнчitвся.:._ -С : L r_j-!4 _lgl

В" Ъвою черry гryнктом 3 роздiлу II <Прикiнцевi положення)) Закону
Украiни вiд 28 грудня 201'4 року М 71-VШ пПро внесення змiн до Податкового
коДексу Украiни та деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодо податковоi
реформи>>, який набрав чинностi з 01 сiчня 2015 року, встановлено, що
у 2015 mа 20Iб роках перевiрки пiдприемств, установ та органiзацiй, фiзичних
осiб - пiдприемцiв з обсягом доходу до 20 мiльйонiв гривень за попереднiй
к€lJIендарниЙ piK контролюючими органами здiЙснюються вuключно з dозволу
Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHl,t, за заявкою суб'екmа zоспоdарювання u4odo йоzо
перевiркu, зzidно з рiuленнялl суdу або зеidно з вuл|оzаJйu Крuмiнальноzо
проце суально ео ко d ексу YKpatHu. Зазначене обмеження не поширюетъся :

з 1 сiчня 2015 року на перевiрки суб'ектiв господарювання, що ввозять на
МиТнУ територiю Украiни та/або виробляють таlабо реалiзують пiдакцизнi
ТоВари, на перевiрки дотримання норм законодавства з питань наявностi
лiцензiй, повноти HapaxyBaHHjI та сплати податку на доходи фiзичних осiб,
единого соцiа_гlьного внеску, вiдшкодування податку на додану BapTicTb;

з 1 липня 2015 року на перевiрки платникiв единого податку другоТ i
третьоi (фiзичнi особи - пiдприемцi) груп, KpiM тих, якi здiйснюють дiяльнiсть
на ринках, продаж ToBapiB у дрiбнороздрiбнiй торговельнiй мережi через засоби
ПеРеСУвноi мережi, за винятком платникiв единого податку, визначених
пунктом 27 пiдроздiлу 10 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового
КОДексУ Украiни, з питань дотримання порядку застосування peecTpaTopiB
розрахункових операцiй.
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Вказаний Закон вiд грудня 201-4 J\b 71-VIII направленийЕ}ка5аниИ JaKOH вlД zб груднЯ ZU|+ року Л9 /I-vtll направлений на
вреryлюВання вiдносин, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв.

При цьому вiдповiдно до пункту 41.1 cTaTTi 41 Податкового кодексу
укратни контролюючими органами е органи доходiв i зборiв - центр€tльний
оргаН виконавчоi влаци, щО забезпечуе формування единоi державноТ
податкоВоi, дерЖавноi митноi полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв i
зборiв, митних платежiв та реалiзуе державну податкову, державну митну
полiтику, забезпечуе формування та реалiзацiю державноi полiтики з
адмiнiстрування единого внеску, забезпечус формування та реалiзацiю
державнОi полiтики у сферi боротъби з правопорушеннями при застосуваннi
податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати
единого внеску, його територiальнi органи.

ЗгiднО з пунктами 1, 7 Положення про .Щержавну фiскальну службу
УкраiЪи, затвердЖеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вtд-21 травня
2014 року Jф 236 (д-i дФс), ,Щержавна фiскальна служба УкраЬи с
центр€tльним органом виконавчоI влади, дiяльнiсть якого спрямовуеться i
координУеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни через MiHicTpa фiнансiв i який
реалiзуе державнУ податкову полiтику, державну полiтику у ферi державноi
митноi справи, державну полiтику з адмiнiстрування единого внеску на
загальнообов'язкове державне соцiальне cTpaxyBaHHrI, державну полiтику усферi боротъби з правопорушеннrIми пiд час застосування податкового,
\II1тного законо]авства. а також законодавства з питань сплати сдиного внеску.

JФС та iT TepliTopialbHi оргашI € органа}rи доходiв i зборiв.
Також повiдомляемо, що згiдно з пунктом 1 Положення про MiHicTepcTBo

еКОНОМiЧНОГО РОЗВИТКУ i торгiвлi УкраiЪи, затвердженого .rо.rч"о"ою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 20 серпня 2014 рокУ М 45g, Мiнекономрозвитку е
головниМ органоМ У системi центр€шьниХ органiВ виконавчоI влади, що
забезпечуе, зокрема, формування державноi полiтики з питань лiцензування,
ДОЗВiЛЬНОТ СИСТеМИ, наеляdу (конmролю) у сферi zоспоdарськоi Оiяльносmi.

мiнекономрозвитку вiдповiдно до покладених на нього завдань
узагальнюе практику застосування законодавства з питань, Що н€rлежать до
його компетенцii.

KpiM того, з€вначаемо, Що листи MiHicTepcTB, iнших центрЕtльних органiв
виконавчоТ влади не е нормативно-правовими актами, вони лиIце мають
iнформачiйний характер i не встановлюють правових норм.

Перший заступник MiHicTpa
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