
АНОТАЦІЯ
навчальної дисципліни «Податковий контроль»

Навчальна дисципліна «Податковий контроль» розглядає теоретико  -методичні
основи  і  практичні  аспекти  діяльності  органів  Державної  фіскальної  служби  з
адміністрування  податків  і  зборів  .  Податковий  контроль висвітлює  механізм  ведення
обліку  податків  та  джерела  інформаційного  –  аналітичного  забезпечення  діяльності,
приділяє  увагу  організації  контрольно  –перевірочної  роботи:  камеральних,
документальних  та  фактичних  перевірок.  Важливе  місце  в  податковому  контролі
займають питання  організації  погашення  податкових  зобов’язань  та  податкового  боргу
платника  податків. Податковий  контроль  є  самостійним  напрямом  державного
фінансового  контролю.  Характерним  для  нього  є  певна  стадія  фінансової  діяльності  -
стадія мобілізації коштів до централізованих грошових фондів.

Податковий  контроль це  система  заходів,  що  вживаються  контролюючими
органами  та  координуються  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику,  з метою контролю правильності
нарахування,  повноти  і  своєчасності  сплати  податків  і  зборів,  а  також  дотримання
законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових
операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль здійснюється шляхом:
- ведення обліку платників податків;
- інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;
- перевірок та звірок, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль

за  дотриманням  якого  покладено  на  контролюючі  органи,  у  порядку,  встановленому
законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

- моніторингу контрольованих операцій та опитування посадових, уповноважених
осіб та/або працівників платника податків.

Основні питання, що розглядаються:
- механізм обліку платників податків;
- функції контролюючих органів з обліку платників податків;
- документальне оформлення взяття платників податків на облік;
- особливості обліку фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності;
- автоматизовані  банки  даних  обліку  платників  податків  у  системі  податкових

органів;
-джерела  інформаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  органів  державної

фіскальної служби
- отримання, зустрічна звірка,  обробка та використання податкової інформації;
- етапи податкового контролю;
- види податкових перевірок;
- порядок проведення та оформлення результатів камеральної перевірки;
- сутність та види документальної податкової перевірки;
- методика  проведення  документальної  планової  та  документальної  невиїзної

перевірки.


