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ДОКАЗУВАННЯ 

 ФАКТ – ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ – РІШЕННЯ  

 доказування – це переконання суду в існуванні 
факту 

 що не доказане – того не було 

 доказування – процес, регламентований законом 

 обов’язок доказування: стверджуєш – доказуй!  



СТРАТЕГІЯ ДОКАЗУВАННЯ 

(1) визначити предмет доказування 

(2) доказати “вигідні” факти 

(3) спростувати “невигідні” факти 
- матеріально-правові: відсутність факту 

- процесуально-правові:  

- відсутність ДОКАЗІВ факту 

- відсутність ДОПУСТИМИХ доказів факту 



ЕЛЕМЕНТИ ДОКАЗУ 
  

 Зміст – факт, інформація, що має значення 

 Форма – засіб доказування, джерело доказу 

 Порядок виявлення, фіксації та дослідження 
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ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ (70 КАС) 

 Докази, одержані з порушенням закону, судом 
при вирішенні справи не беруться ДО УВАГИ.  

 

НЕ бере до УВАГИ =  суд долучає до справи, 
досліджує, оцінює, але відхиляє. 
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ВИДИ ДОПУСТИМОСТІ 

(1) ЗАГАЛЬНА - дотримання законного способу 
 одержання доказу 

(2) СПЕЦІАЛЬНА - окремі факти можуть доказуватися 
 лише спеціальними засобами  



ЗАГАЛЬНА ДОПУСТИМІСТЬ  

19.2 Конституції України :) 

Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише (1) 
на підставі, (2) в межах повноважень та (3) у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 
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Ст. 63 Конституції 
  



Ст. 3 КАС України: 
  



ЗАГАЛЬНА ДОПУСТИМІСТЬ 

 Докази, одержані з порушенням закону = не з підстав та не у спосіб, 
передбачений закон = порушення ст. 19.2 Конституції і ст. 70 КАС 

 Законість одержання доказу включає: 
(1) належний суб’єкт  

(2) належна правова підстава (норма закону) 

(3) належна фактична підстава 

(4) належна процедура 
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НЕНАЛЕЖНИЙ СУБ’ЄКТ 

78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у 
проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників 
податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі 
перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або 
здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників 
податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх 
провадженні.  

Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах 
повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України 
"Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінальним процесуальним кодексом 
України та іншими законами України. 

11 



НЕНАЛЕЖНА ПРАВОВА ПІДСТАВА 

 78.1. Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б 
однієї з таких обставин… ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК  

 

«Дії відповідача щодо проведення аналізу діяльності ПП в порядку ст.ст. 71-
73 ПК України, за наслідками якого складено довідку та встановлено факт 
неправомірної діяльності платника податку не відповідають законодавству 
та є протиправними. 

Аналіз діяльності ПП … міг бути лише передумовою проведення перевірки …». 

(Ухвала ЛААС від 16.05.2012р., справа № 62450/11) 
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НАЛЕЖНА ФАКТИЧНА ПІДСТАВА 

 78.1. Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча 
б однієї з таких обставин: 

 78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання 
податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення 
платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, 
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо 
платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження 
на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому 
зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, 
валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня 
отримання запиту; 
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НАЛЕЖНА ФАКТИЧНА ПІДСТАВА 

Фактичні підстави перевірки за 78.1.1 ПК: 

1) виявлення ознак порушення податкового законодавства 

2) письмовий запит ДПІ 

3) відсутність пояснень ПП 

4) відсутність документального підтведження 

5) сплив 10-тиденного строку 
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НАЛЕЖНА ПРОЦЕДУРА 

1) завчасне повідомлення про перевірку 

2) направлення на перевірку та його форма 

3) пред’явлення службового посвідчення 

4) право на недопуск 

5) право на участь у перевірці 

6) право на заперечення 

7) право на участь у розгляді заперечень 

8) право на оскарження дій під час перевірки … 
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НЕДОПУСТИМІСТЬ 
  

 Порушення процедури = порушення законного способу 
реалізації повноважень (19.2) = недопустимість (70). 

  

 Незаконна перевірка = незаконний акт = протиправне 
ППР 
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НЕОБГРУНТОВАНИЙ ДОПУСК  

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ: 

Порушення під час призначення чи проведенні перевірки при 
фактичному допуску до проведення перевірки не може бути 
самостійною підставою для скасування рішення суб'єкта 
владних повноважень про застосування штрафних санкцій. 
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НЕОБГРУНТОВАНИЙ ДОПУСК 

 СУТЬ: Спосіб захисту від неправомірної перевірки – 
недопуск, а не позов.  

 Допустив – прогавив! Заперечуй по суті. 

 Нездійснення права = втрата права? 

 ?! Чи може суд «пробачити» порушення закону, виявлені під 

час перевірки недосвідченого платника 
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КРАВЧУК каже: 
 

Немає «дрібних», «неістотних» чи 
«формальних» порушень в процедурі,      
якщо особа на них посилається.  
(зв’язок з ч. 3 ст. 2 КАС і ч. 2 ст. 19 Конституції) 
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ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 НЕДОПУСТИМІСТЬ – СПІЛЬНА ОЗНАКА УСІХ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ, 
ОДЕРЖАНИХ З ПОРУШЕННЯМ ПРОЦЕДУРИ НА БУДЬ-ЯКІЙ СТАДІЇ 
ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТА 

  

БУДЬ-ЯКІ ФОРМАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАТИ З 
ПОЗИЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ДОПУСТИМОСТІ 

 

ІДЕЯ: ПОРУШИВ ЗАКОН – “ЗІПСУВАВ” ДОКАЗ 
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«ДОКАЗУВАННЯ» НЕДОПУСТИМОСТІ: 

1) подання окремого позову (визнання протиправним та 
скасування наказу про проведення перевірки, дій, 
вчинених під час перевірки…). Підстава зупинення 
(156.1.3) Преюдиційність 

2) письмове заперечення з мотивами недопустимості 

3) письмове клопотання про те, щоб суд «не брав до уваги». 
Ухвала? 

4) усне пояснення (звукозапис) 
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ПИСЬМОВИЙ ДОКАЗ 

 Належним чином засвідчена копія:  

 засвідчена судом 

 нотаріусом 

 посадовою особою організації, яка має оригінал. Має бути ПІБ, 
посада, підпис і дата.  

  

 Ксерокопія – недопустимий доказ (за формою) 



20.1. Органи ДПС мають право: 

20.1.2. під час проведення перевірок вимагати виготовлення платником 
податків (уповноваженим представником платника податків) і безоплатно 
отримувати від них засвідчені підписом платника податків 
або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її 
наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог 
податкового законодавства …, та пояснень з питань, що виникають під час 
перевірок …; 

 

Чи є доказами копії, які не засвідчені платником?  

Допустимість? Фальсифікація? Інші оригінали? 
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Одержання копій документів 

85.4. При проведенні перевірок посадові особи органу ДПС мають право 

отримувати у платників податків належним чином (як?) завірені 
копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших 
документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів 
оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), 
порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на органи ДПС. 

  

 “Завірені” – “засвідчені” – незавірені - недопустимі 
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ВІДМОВА НАДАТИ КОПІЇ 

85.6. У разі відмови платника податків … надати копії документів 
посадовій (службовій) особі органу ДПС така особа складає акт у 
довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням 
посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його 
законного представника) та переліку документів, які йому 
запропоновано подати.  
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ОПИС: порядок одержання 

85.7. Отримання копій документів оформляється ОПИСОМ. Копія 
опису, складеного посадовими (службовими) особами органу 
державної податкової служби, вручається під підпис платнику 
податків або його законному представнику.  

Якщо платник податків або його законний представник 
відмовляється від засвідчення опису або від підпису про 
отримання копії опису, то посадові (службові) особи органу 
державної податкової служби, які отримують копії, роблять 
відмітку про відмову від підпису. 

                                                      Наслідки відсутності ОПИСУ? 
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АКЦЕНТИ: 

1)  процедура – ключ до “допустимості” 

2)  допустимість – ключ до засобів доказування 

3)  засоби доказування – ключ до фактів (доказів) 

4)  факти – ключ до правової кваліфікації 

5)  правова кваліфікація – ключ до вирішення спору 

 

ПРОЦЕДУРА – ефективна зброя адвоката в процесі 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

  

КРАВЧУК  
Володимир Миколайович 

суддя Львівського окружного адміністративного суду  

доктор юридичних наук, член НКР при ВАС України 

(032) 261 41 00 
kravchuk_vm@meta.ua 


