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Р1тпення
про ъезультати розг.11яду скарги

[ержавна ф|ска-ттьна служба }кра!ни отримала скаргу ?ФБ <|{ол1ком.'' (вх|дний м5511,16 в|д
09.0з.2о\6) та доповнення до скарги (вх|дний !'{р763716 в1д 31 .0з.20|6,м10329/6 в1д 18.04.2016. в1д
25.04.2016 м10988/6) на податков1 пов1домлення-р1:пення гу дФс в |вано-Франк1вськ1й област|
в|д 23.02.2016 ]ю0001072207 в частин| |2172з грн. податку на прибуток 1 30430 грн. 1штрафних
санкц1й, ]ю0001\|220| в частин| 6844з9 грн. податку на додану варт|сть | |7|110 тптрафних
санкц1й, ]\ъ000 1 |02207, ]\ъ000 1 092205.
Р1тпенням !ерэкавно| ф1скально| слуэкби 9кра|ни в|д 2\.|3.201б мб06416199-99-10-о1-25
продовжено строк розгляду скарги до 07 '05.2016 (вклтонно).
)/ скарз| платник податку не погоджуеться 1з вищезазначеними податковими пов1домленнями
- р|тшеннями' вважае |х необгрунтованими та такими' що не в!дпов1датоть вимогам чинного
законодавства. 3окрема, у скарз| зазначено' що сама ли1пе нев|дпов1дн|сть електронного
цифрового п1дпису, що наклада€ться на податкову накладну при !1реестрац1] в €Р|{Ё{, 1н1ц|алом |
пр1звищу особи' яка ск.]1{}ла податкову накладну, не може 6ути единото п|дставото для невизнання
податкового кредиту за тако}о податково}о нак.,|адно}о.
,(ля розгляду скарги використано ксерокоп||: акта перев1рки, податкових пов|домлень р1тпень та 1нлп| матер1али, як1 засв1дчу}оть обставини справи.
гу дФс"в 1вано - Франк1вськ|й област| проведено докр{ент€}льну планову ви!зну 1Ф3
<<|{ол1ком.> з питань дотримання вимог податкового та |нтпого законодавства за пер|од з
0|.0|'20\2 по 31.|2.201:4, в€1]т1отного законодавства за пер1од з 01.01 .2012 по 30.11.2015, про що
складено акт перев|рки в1д оз.02.2016 54122-0з12468|750 (дал1 - акт перев1рки).
|{ерев|рко}о, зокрема, встановлено йору1шення пп.138.1.1 п.138.1, п.|38.2, п.138.4 ст.138,
пп.139.1.9 п.139.1 ст.139, п. 186.3 ст. 186, п. 198.1 ст. 198 |{одаткового кодексу }кра|ни, а оаме:
завищено соб|варт|сть придбаних (виготовлених) та реа.гл|зованих товар1в (роб|т, послуг) на 662|83
грн. та завищено податковий кредит по податку ца додану варт!сть на |32436 грн. |[,{Б по
взаемов|днооинах з !зФБ к[ивиця |{лтос>.
Б акт1 перев|рки з€вначено, що 1ФБ к|[ол1ком.) проводило ф1нансово-господарськ| операц1|
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1з [з@Б <[ивиця |1лтос>>, смт. Бигода, яке надавало [9Б <|1ол1ком.) транопортн1 послуги.
3г1дно баз даних А€ <[[одатковий блок> у 1ФБ <[ивиця |1лтос> в1дсутн1й вид д|яльност|

<Ёадання транспортних послуг>.
|11д нас перев1рки надано,.(огов|р про надання послуг втд20.07.2013 ]\9 ||-о7-1;.з, додаткову
угоду в|д20.07.2013 ]\ъ 1, акти наданих послуг та податков| накладн1. Б ход1 проведення перев!рки
1ФБ <|1ол|ком.> не надано документального п1дтвердження (акт|в, рах1ттк|в' накладних тощо)
витрат 1зФБ <}{ивиця |1лтос> при виконанн| ним сво]} обов'язк|в 1з залуненням |нтпих ос|б, тобто
будь-яких документ18, 1{Ф п1дтвердя<}тоть варт|сть перевезень, визначену у актах здан1-прийняття
роб1т (надання поолуг).
1акох<, в акт| перев1рки зазначено' що оск|льки перев|ркото, внасл|док пору1ллень
в1дображених у розд1лах 3.1.1 та 3.1.2 акта перев|рки, встановлено зани}|(ення податку на прибуток
за20|3 р|к в сум1 9з 907 грн.' за 2014 ртк - в сум1 |97 667 грн., то в|дпов1дно до п. 57.1 от.57
|1одаткового кодексу }кра|ни п1дляга:оть зб1льтпенн}о авансов| платеж1 з податку на прибуток з
березня 2014 року по с|чень 2016 року всього в сум| 275\04 грн.
1{р1м того' в пору1пення п.201.1 с'г.201 |{ода'гково1'0 [(оде[(су }т<ра{;*и, перев|ркото 1зФБ
к|1ол|ком.)) встановлено в|днесення до податкового кредиту 822419 грн. |{[Б зг1дно податкових
накладних, вилисаних 1ФБ <1спак1м> в сум1 299806 грн., |1А1 <3авод тонкого орган1нного
синтезу>Барва) в сум1 465|6з грн., |[|[ <Бр1кк> в сум1 57450 грн.
Б акт1 перев|рки з€вначено' що електронний цифровий п1дпис' що н!1кладаеться на податкову
накладну при !{ реестрац1| в €Р|[Б, та п|дпис особи, яка склш1а податкову накладну, не мох{уть
належати р1зним особам, а повинн1 нш1ежати одн1й особ1, як|й делеговано право п|дпису
податкових накладних.
1акоэк, перев1ркото встановлено зд1йснення виплати доход|в нерезидентам з джерелом |х
поход)кення з }кра|ни, а с€}ме: прибуток в1д зд1йснення операц|й 1з торг|вл| ц1нними паперами'
деревативами а6о 1нтшими корпоративними правами на суму 425062,5о грн (36292,00 дол. с1шА)
ф1рм1 <!(егп|р1аз 6.о.о.>>, Республ|ка €ловен|я, в|дпов1дно до договору куп|вл1-продажу пайово|
частки в €татутному кап1тал1 тов <|1ол1ком>) ]\ъ110614 в1д 11 .06.20|4 року.
3а пер|од з 01.01 .20|2 року по 30.11.2015 року 1ФБ к|[ол1ком.> перерахув€тло нерезиденту
1(егп|р1аз 0.о.о. з р/р }'{я2600941з964 в|дкритого в А1 <Райфайзен Банк <<Аваль>>, ко1шти в сум1
400000 дол. €1]]А за отриману частку в €татутному кап1тал|, на розрахунковий р€}хунок |1родавця
(банк1вськ| рекв1зити вказано в [оговор1:1БА}{ 51 56 3400 о|0| 6672 011, в!с к5Рк5122, вАшкА
5РАккА55в 6.а' €ез|а у 1(1есе 15,1000 !]шБ1]апа' 51отеп|]а) зг|дно плат1жних доручень }|"р40 в|д
02.07 .20|4 року на с1ълу 200000,00 дол.€11]А (2з66680,40 грн.)та ]\ч44 в|д 09.07 .201:4 року на суму
200000'00 дол.€1]]А (2з424586,40 грн.) ([т |4|||, (т 312).
.{о перев1рки тов <|[ол|ком.)) не надано належним чином оформлено! дов1дки ..|1ро
п1дтверд:кення пост|йного м1сцезнаходження>>' яка видаеться 1{|н1стерством Ф1нанс|в Республ1ки
€ловен1я, на дату виплати доход|в в 201_4 роц1, яка би п1дтверджува.,!а' що к1(егп!р1аз 6.о.о.> €
резидентом Республ|ки €ловен1я в розум|нн1 }годи м1ж }рядом }кра!ни та }рядом Республ{ки
€ловен1я про уникнення подв1йного оподаткування доход1в | майна.
Б порутпення п. 160.1.та п.160.2 |1одаткового кодексу }кра!ни, тов <|1ол|ком.) не утримано
та не сплачено до бтоджету податок в|д суми прибщку в|д зд1йснення операц1й 1з торг1вл1
корпоративним.и правами, сплачених резидентом нерезиденту <<1(егп|р1аз 6.о.о.>>, 3& ставко:о 15
в1дсотк1в у дяерела виллату! таких доход|в за2014 р1к в сум1 6з759,з8 грн.: 425062,50 грн. х 15о7о
(400000 дол.€1]]А - (198208 дол.€1]]А + 165500 дол.€11{А): з6292 дол.€11]А х куро ||,7|2292).
3а результатами розгляду матер1ал1в перев1рки, з урахуванням пору1пень' що не оскарх(у}оть
ся' [9 дФс в 1вано - Франк|вськ|й област1 прийнято податков1 пов|домлення - р|тпення в|д
23.02.20|6 ]\ъ0001072207 291.574 грн. податку на прибуток ] 72894 щн. тштрафних санкц1й,
]\ъ00011о2207 на 164720 по авансових внеоках по податку на прибуток 1 б4б58 грн. 1птрафнртх
санкц1й, м00011|2201 684844 грн. податку на додану варт|сть | 17|2|| тштрафних санкц1й'
}1'90001092205 на6з759 грн. податку на прибуток ] \5940 грн. тптрафних санкц1й.
9астинами друго}о та третьо1о ст. 9 3акону }кра|ни <|[ро бухг€}лтерський обл1к та ф|нансову
зв1тн|сть в }кра!н1> передбанено, що п|дотавото для бухгалтерського обл1ку господароьких
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первинн1 документи' що ф1ксутоть факт зд|йснення господарсько| операц1|.
|1ервинн! док}ъ,1енти повинн| бути складен1 п|д час зд1йснення господарсько| операц1|' а якщо це
немо)кливо - безпосередньо п1сля ]1 зак1нчення. {ля контролто й упорядкування оброблених даних
на п|дотав1 первинних документ1в мох<уть складатися зведен1 обл|ков1 документи. [[ервинн1 1
зведен1 обл!ков! документи можуть бути складен1 на паперових або малпинних нос1ях 1 повинн1
мати обов'язков1 рекв1зити: н'шва док}ъ4ента дату | м1сце складання; н{вва п1дприсмства, в|д 1мен1
якого складаеться документ; зм1ст 1 обсяг господарсько| операц||; одиницто вим1ру господарсько|
операц||; посади ос|б, в1дпов1дальних за зд1йснення господарсько| операц|{ | правильн1сть ![
оформлення; особиотий п1дпис а6о 1нтп1 дан1, що ма}оть можлив|сть 1дентиф|кувати особу, яка
бра;та участь у зд|йсненн1 господарсько| операц1|.
3г|дно з ч. 2 ст.3 3акону }кра!ни <|1ро бухгалтерський обл1к та ф|нансову зв|тн1сть в
!кра|н|> ф|наноова' податкова, статистична та 1нтп1 види зв|тност|' що використову}оть гролповий
вим1рник, грунту}оть ся т|а даних бу<гаттерського обл|ку.
Б1дпов!дно до пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 |1одаткового кодексу 9кра|ни витрати не
п1дтвердхсен| в1дпов|дними розрахунковими' плат|х<ними та 1нтпими первинними документами'
обов'язков|оть ведення 1 збер1гання яких передбанено правилами ведення б1т<галтерського обл|ку
та нарахування податку не враховуоться при визначенн1 оподатковуваного прибутку.
Б|дпов|дно до п. 198.3 ст. 198 |1одаткового кодексу }кра!ни податковий кредит зв|тного
пер|оду визначасться виходячи з догов1рно| (контрактно!) вартост| товар1в/послуг, €}ле не вище
р1вня звичайних ц|н, визначених в1дпов|дно до статт1 39 цього 1{одексу, та складаеться 3 сум
податк1в, нарахованих (спланених) платником податку за ставко|о, встановлено}о пунктом 193.1
статт| \9з цього |(одексу, протягом такого зв1тного пер1оду у зв'язку з: придбанням або
виготовленням товар1в (у тому числ1 при ]х 1мпорт1) та послуг з метото !х пода'|ь1пого
використання в оподатковуваних операц|ях у ме:ках господарсько] д1яльност| платника податку;
лридбанням (буд|вництвом, спорудх{енням) основних фонд1в (основних засоб1в' у тому числ1
1нлпих необоротних матер1альних актив|в та незавер1пених кап|тальних |нвестиц1й у необоротн1
кап1тальн! активи),
тому числ1 при |х |мпорт1, з мето}о подш|ь1пого використання в
оподатковуваних операц1ях у межах господарсько| д|яльност1 платника податку.
Б1дпов|дно до п.198.6 ст. 198 |{одаткового кодекоу }кра!ни не в|дносяться до податкового
кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товар1в/послуг, не
п1дтвердхсен1 податковими накладними а6о оформлен| з пору1шенням вимог чи не п1дтвердхсен1
митними декларац|ями (1нтпими под|бними документами зг1дно з пунктом 201.1 1 статт| 201 цього
(одексу).
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} раз| якщо на момент перев|рки платника податку органом державно| податково| олух<би
суми податку, як| попередньо в1днесен1 до податкового кредиту' зш!и|па1отьоя не п|дтвердженими
зазначеними цим пунктом документами) платник податку несе в1дпов|дальн1оть в1дпов1дно до
закону.
Б|дпов1дно до п.160.1 ст.160 |1одаткового кодексу }кра!ни буль-як1 доходи' отриман|
нерезидентом 1з дх{ерелом !х походження з }кра!ни, оподатков},}оться в порядку | за ставками'
визначеними ц|сто статте}о. .{ля ц|лей цього пункту п1д доходами' отриманими нерезидентом |з
д}керелом |х походження з !кра!ни, роз1ъл1тоться:
с) прибщок в|д зд|йснення операц1й 1з торг1вл| ц1нними паперами' деревативами або |нтпими
корпоративг!ими правами, визначений в1дпов1дно до норм цього розд!лу.
Резидент або пост1йне г!редставництво нерезидента' що зд|йснтототь на користь нерезидента
або уповноважено| ним особи (кр1м пост1йного представництва нерезидентана територ|| }кра!ни)
будь-яку виплату з доходу з д)|(ерелом його походження з }кра!ни, отриманого таким
нерезидентом в|д провадження господарсько| д1яльност| (у тому чиол| на рахунки нерезидента, що
ведуться в нац|ональн1й валтот|), кр|м доход|в, з,шначених у пунктах 160.3
160.7 ц1е| статт|,
зобов'язан1 утримувати податок з таких доход1в, зазначених у пункт| 160.1 ц!с| статт1, за ставкото в
розм1р1 15 в|доотк1в !х суми та за !х рахунок, який сллачусться до бтодх<ету п1д тас тако| виплати,
якщо 1н:пе не передбанено поло}кеннями м|жнародних договор1в }кра!ни з кра!нами резиденц1|
ос1б, на користь яких зд|йсн}ототься'виплати' що набрали чинност!. (п.160.2 ст.\60 |{одаткового
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кодексу }кра!ни).
3г1дно з п.103.1 ст.103 |1одаткового кодексу }кра|ни, застосування правил м1жнародного
договору }кра{ни зд1йснтосться 1п]ш{хом зв1льнення в1д оподаткува1{ня доход|в 1з дхсерелом !х
походження з }кра!ни, змен1|1ення ставки податку або тпляхом повернення р1зниц1 м{:к сплачено}о
с}ъ4ою податку | оумото, яку нерезиденту необх|дно сплатити в1дпов1дно до м1жнародного
договору }кра|ни;
|1унктом |0з.2 статт! 103 визначено' що особа (податковий агент) ма€ право самост1йно
застосувати зв|льнення в|д оподаткування або змен1пену ставку податку' передбанену в|дпов1дним
м1хснародним договором }кра|ни на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент €
бенеф1ц|арним (фактинним) отримувачем (власником) доходу | е резидентом кра!ни, з яко}о
укладено м1хснародний догов1р }кра!ни. 3астосування м1жнародного договору !кра|ни в частин1
зв|льнення в1д оподаткування або застосування понижено| ставки податку дозволяеться т|льки за
умови ъ|адання нерезидентом особ1 (податковому агенту) документа, який п1дтвердх<у€ статус
податкового резидента зг1дно з вимогами пункту 103.4 ц1с| статт1;
|{1дставото для зв1льнення (зментпення) в1д оподатк).вання доход1в |з джерелом ]х
походження з }кра!ни с подання нерезидентом з урахуванням особливоотей, передбанених
пунктами 10з.5 | 10з.6 ц|е| статт1, особ1 (податковому агенту), яка випланус йому доходи' дов1дки
(або !: нотар1ально засв1днено| коп|!), яка п|дтверд)куе, що нерезидент €
резидентом кра|ни' з яко}о
укладено м|>кнародний догов1р }кра|ни (дал1 - дов1дка), а також 1нтпих документ|в, якщо це
передбанено м|жнародним договором }кра!ни (п.103.4 ст.103 |!одатквого кодексу }кра}ни);
Фсоба, яка виплачуе доходи нерезидентов1 у зв|тному (податковому) роц|, у раз| подання
нерезидентом дов1дки з 1нформац|ето за попередн1й зв|тний податковий пер|од (р1к) мо:ке
застосовувати правила м1жнародного договору 9кра!ни, зокрема щодо зв1льнення (зментшення) в1д
оподаткуваъ|ня , у зв1тному (податковому) роц1 з отриманням дов1дки п!сля зак!нчення зв1тного
(податкового) року (п.103.8 ст.103 |1одатквого кодексу }кра|ни).
{к ов1дчать матер1али слрави) що 1ФБ к|1ол1ком.) неправом1рно в1днесено до складу витрат
662|8з грн. та до складу податкового кредиту 132436 грн. [|[Б по взасмов1дносинах з 1зФБ
<){ивиця |{лтос>.
,(о перев1рки надано {огов|р про надання послуг )х1э 1\-07-\з в|д 20.072013 року та
додаткову угоду ]ч1! 1 в1д 20.07.201;з, акти здач1 - прийняття роб1т (надання послуг). [о розгляду
заперечень на акт перев1рки платником надавались м|я<народн| товаро - транспортн| накладн1
(смк)' дефектн|сть яких не встановлена.
Б акт| перев1рки з€|значено) що в ход1 проведення перев1рки 1ФБ <|1ол1ком.> не надано
документального п|дтвердження (акт|в, рахунк|в' накладних тощо) витрат 1зФБ к[ивиця |1лтос>
при виконанн1 ним сво|х обов'язк1в 1з залуненням 1нтпих ос|б, тобто буАь_яких докр{ент|в, що
п1дтверд>ку|оть варт1сть перевезень' визначену у актах здан1-прийняття роб1т (надання послуг).
3г1дно з базами даних А€ <|[одатковий блок> у [ФБ к{ивиця |1лтоо> в1дсутн|й вид д1яльност|
кЁадання транспортних послуг).
?аким чином' надан1 до заперечення товаро _ транспортн| накладн| (смк) п|дтверджу1оть
фактинне надання транспортних послуг, а вимоги акта перев|рки щодо надання 1нтших документ|в
по з{ш|г{еннто трет|х ос1б 1зФБ <){ивиця |1лтос> с п1дтверлженими вищатами саме ]зФБ <Бивиця
|1лтос>.

Разом з тим, статтето 6 1{онституш1{ }кра!ни встановлено' що органи законодавно|,
виконавчо| та суАово| влади зд1йснтототь сво| повноваження у вотановлених ц1ето (онотицц1сто
межах | в1дпов|дно до закон|в }кра|ни.
Фргани державно| влади та органи м1сцевого самоврядування' !х посадов| особи зобов'язан|
д|яти ли1пе на п1дстав1, в межах повноважень та у спос|б, що передбачен1 1(онститут{!ето та
законами }кра|ни (стаття 19 1{онституш1| }кра!ни).
?ак, в1дпов1дно до п. 78.8 ст. 78 |1одаткового кодексу }кра!ни порядок оформлення
результат1в документ[}льних позапланових перев1рок встановлено статте}о 86 цього 1(одексу.
Б1дпов|дно до |[орядку оформлення результат|в докр{ент€}льних перев!рок дотримання
законодавства }кра|ни з питань державно| митно| справи, податкового' ва-тт|отного та !нтшого

законодавства платниками

податк1в
!оридичними особами та |х в|докремленими
п1дрозд!лами, затвердженого наказом \4|н|стерства ф1нанс1в }кра|ни в1д 20.08.2015 !'{р72] та
зареестрованого в &11н1стерств| тостиц1| }кра|ни 26.|0.15 за !'{р1'300127745, акт документально|
перев|рки повинен м1стити систематизований виклад виявлених п1д чао перев1рки факт|в
пору1цень норм законодавотва з питань дерх<авно| митно] справи, податкового' в€штотного та
1нтпого законодавства' контроль за дотриманням якого покладено на контролтоточ| органи (п.3
акт| документально| перев1рки виклада1оться вс1 суттсв1 обставини ф1нансовор.11).
господарсько| д!яльност1 платника податк1в, як| стос}.тоться факт|в виявлених пору|пень
законодавства з питань дер>кавно| митно| справи' податкового, в€1л}отного та |нтшого
законодавства' контроль за дотриманням якого покладено на контрол}огон1 органи (п.{ р.[). Факти
виявлених пору1пень законодавства з питань державно| митно| справи, податкового' в€штотного та
|нтшого законодавства' контроль за дотриманням якого покладено на контролтоточ1 органи,
викладатоться в акт1 документально| перев|рки н1тко, об'сктивно та повно}о м1рото з посиланням на
первинн| док}ъ4енти, рег!стри податкового та б1хгалтерського обл|ку, ф|нансово| та 1нпто|
зв1тност1, |нтп| док}ъ.{енти, пов'язан1 з обчисленням | сплатото податк|в, збор1в' плате:к1в,
ведення/складання яких передбанено законодавством' або отриман1 в|д 1нтпих суб'скт1в
господар}овання, орган1в державно| влади, у тому числ| |ноземних держав, правоохоронних
орган1в, а також податкову |нформац|ю, !{Ф п1дтвердх<}.}оть н€швн!сть зазначених факт|в (п.5
р.|1).
Фтже' анал|з акту перев|рки в1д 0з'02.20|6 54122-0з12468|75о св|дчить про нев|дпов1дн|сть
його загально| та описово! частин вимогам' встановленим у |1орядку }.|"о984, адже в1н не
в1доброкае фактинних обставин справи та не м1стить ч1ткого обгрунтування | доказ|в пору1пення
тов <|1ол1ком.) податкового законодавства по взасмов|дносинах з 1зФБ <{ивиця |1лтос>,
оск|льки акт перев1рки не м1стить доказ1в:
неможливост1 реального зд|йснення тов <|1ол1ком.) господарських операц1й з
1зФ3к[ивиця |{лтос) з урахуванням насу' м1сця знаходження майна а6о обсягу матер|альних
ресурс1в, економ1чно необх1дних для виконання роб|т або послуг;
в1дсутност| у 1ФБ <|1ол|ком.) взасмозв'язку м|ж укладеним з [зФБ <)(ивиця |[лтос>
договором та використанням його у господарськ|й д|яльност| п1дприемства;
зд1йснення 1ФБ <|[ол1ком.> операц!й без д!лово| мети та обл1ку операц1й безв|дносно
до !х реального економ|чного зм|сту, з умислом завдати 1пкоду 1нтересам дер)кави;
в1дсутност1, дефектност1, нед1йсност| та/або недостатност1 первинних документ1в,
наданих ]ФБ <|1ол|ком.> до перев1рки' не п1дтвердження фактичного руху актив1в |1!дприсмства
внасл1док зд|йснення господарських операц|й з ?зФБ <[ивиця |{лтос>;
зд|йснення сп1рних господарських операц1й 1ФБ <|[ол1ком.> без на-глехсно] обачливост|
або навпаки з об1знан1стто щодо умислу ни дефект1в у правовому статус1 [зФБ <*ивиця |1лтос>.
[ля встановлення факту зд|йснення господарсько| операц|| досл|д)кенн!о п1длягатоть ус!
первинн| документи' як1 налех<ить складати зштежно в1д певного виду господарсько| операц|| договори, акти виконаних роб1т, документи про перевезення, збер|гання товар|в тощо.
Фтже, висновок перев1рки щодо завищення витрат та податкового кредиту по
взаемов1дносинах 1ФБ к|[ол1ком.> з 1зФБ к[ивиця |1лтос> е неправом|рними.
1акож, зг|дно з висновками акта перев1рки' 1ФБ <[1ол1ком.> пору1пено п. 57.| ст. 57
|!одаткового кодексу }кра|ни, в результат! чого занижено авансов1 внески з податку на прибуток
за пер|од з бёрезня 2014 року по с1чень 2016 року на275104 грн.
|1унктом 57.\ статт1 57 |{одаткового кодексу }кра!ни визначено' що платник податк1в
зобов'язаний самост1йно сплатити о}ъ4у податкового зобов'язання, з!шначену у подан1й ним
податков|й декларац1|' протягом 10 календарних дн1в, що наста!оть за останн1м днем в1дпов1дного
граничного строку. 1акож з€шначено, що у склад| р|нно? податково| декларац|| платником под€шку
подаетьоя розрах}'нок щом|сянних авансових внеск1в, як1 ма}оть сплачувати у наступн1й
дванадцятим1сячний пер1од. Бизначена в розрахунку сума авансових внеск1в вва}ка€ться

в

1)

2)

3)

4)
5)

о|о гро1по во го зобов' язан ня.
|1оряд 1з цим, в|дпов1дно до п.54.3 ст. 54 |1одаткового кодексу }кра[ни контро.т11о}ояий орган
зобов'язаний самост1йно визначити буму гро1шових зобов'язань, якщо дан1 перев|рок результат1в
узгоджен о}о

с}ти
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д|яльност| платника податк1в, кр1м електронно| перев1рки, св1дчать про заниження або
завищення с1ъли його податкових зобов'язань' з€ш(влених у податкових дек.]1арац1ях' щонн1о1очих

розрах}.нках.

[онарахування податкових зобов'язань по розрахунку щом|сянного авансового внеску з
податку на прибуток п|дприемств 1{одексом не передбанено.
Фтже, висновки акта перев1рки в частин| заниження авансових внеск1в та застосовних
лптрафних (ф1нансових) санкц1й в1дпов1дно до прийнятого пов1домлення - р|тпення [} !Ф€ в
1вано - Франк1вськ|й област1 в1д 2з'02.20|6 м0001\02207 е безп1дставними.
(р|м того' в акт1 перев|рки з€вначено' що у зв'язку з нев|дпов|дн|стто електронного
цифрового п1дпису, що накладасться на податкову накладну при !: ресстрац|! в €Р|1Ё, та п1дпису
особи, яка склала податкову накладну' [зФБ к|1ол1ком.) неправом|рно в1днесено до податкового
кредиту 8224|9 грн. [1|Б
|{унктом 201.1 статтт 201л |[одаткового кодексу }кра[ни визначено' що платник податку
зобов'язаний скласти податкову накладну в електронн1й форм| з дотриманням }ъ{ови щодо
порядку' визначеному законодавством' електронного п1дпису уповнова:кено|
рееотрац1|
платником особи та зарееструвати |[ в €Р[1Ё.
Форма 1 |[орядок заповнення податково| накладно| затверд:кен1 наказом й1н|стерства
ф|нанс1в }кра|ни в]д 22.09'20 1 4 ]\9957.
|1равила ресстрац1| податкових накладних в €Р|{Ё встановлен1 [!орядком ведення €диного
реестру податкових накладних, затверд}кеним постановото 1{аб1нету й1н1стр|в }кра|ни втд 29
грудня 2010 року м1246 (дшл| - |[орядок }'{э1246).
3г|дно з пунктом 5 |{орядку ]ф1246 поотач:}льник (продавець) склада€ податкову накладну
та/або розрахунок коригування
формат1 (в1дпов1дно до стандарту), затвердженому в
установленому порядку' 3 використанням спец1ал1зованого програмного забезпечення.
|1|сля складення податково| накладно|та1або розрах}.нку коригування в електронн1й форм1 на
них нак-т1адаетьоя електронний цифровий л|длис п0садових ос|б постач{1льника.
.{ля делегування права п|дпису податково| накладно| та/або розрахунку коригування |нтп1й
посадов1й особ! платник податку отримус засоби електронного цифрового п|дпису в
акредитованих центрах сертиф1кац1| клточ1в для тако| особи та пода€ контрол}о}очому органов1 за
м|сцем реестрац1| посилен1 сертиф1кати елекщонного цифрового п1дпису зазначено| особи.
Б1дпов|дно до пункту 13 [{орядку ]ф1246 платник податку за окремим запитом мо)ке
отримувати з €Р|1Ё{ |нформац|}о щодо податково| накладно1 та|або розр€1хунку коригування у
форм| витягу, який, зокрема' м1стить в|домост1 про пр1звище' 1м'я' по батьков| уповноваэкено!

у

у

особи,

яка скл€1!'|а

податкову

накладну

|

розрахунок

коригування.

Фтэке, з урахуванням встановлених правил заповнення та реестрац1| податкових накладних
електронний цифровпйл|дпио, що накладаеться на податкову накладну при |1 ресстрац|{ в €Р|1Ё{,
та |н|ц1а-тли 1 пр1звище особи, яка склала податкову накладну, повинн| н{1ле}кати одн|й особ|, як|й
делеговано право п|дпису податкових накладних.
|1одаткова накладна' що м|стить помилки в рекв1зитах' визначених пунктом 201.1 статт1 201
|{(! (кр1м коду товару зг|дно з
звд), як| не заважа}оть 1дентиф|кувати зд|йснену операц1то, ![
зм1ст (товар/посл}г}, що постачатоться), пер|од, сторони та с}ъ{у податкових зобов'язань' с
п1дставото для.в|днесення покупцем сум податку до податкового кредиту.
3азначене вище' п|дтверджу€ться листами [ерх<авно| ф|ска_тльно| слух<би 9кра!ни в1д
0з.|2.2015 .]ю 44606|7199-99-10-0з-|7 та в1д 04'02.20|6 !'Ф236316199-99-19-оз-о2-|5, зг1дно з якими
твердження перев1рки, що електронний цифровий п1дпис, який накладаеться на податкову
накладну при !: рееотрац1| в €диному реестр1 податкових накладну1х, та п1дпис, що скр1пл}ое цто
податкову накладну при ![ видан1 покупцто' повинн1 н'}лежати одн!й особ1, як1й делеговано право
п1дпису податкових накладних' не можуть бути вир1тша-'|ьно1о озн!}ко}о для п|дтверАження або
неп1дтверАх{ення в|дпов|дних сум пАв у склад1 податкового кредиту платника.
Фск1льки в акт1 перев|рки висновки про завищення платником податкового кредиту базусться
викл}очно на нев|дпов1дност| п|дпис1в уповнова)кених ос1б платника' якими скр|плен1 паперовий
та електронний прим1рники податкових накладних, такий висновок перев1рки е необ,€ктивним.

!(1
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|1одаткового кодексу !кра|ни, обов'язок доведення того, що будь_яке нарахування,
зд|йонене контрол}о}очим органом у випадках' визначених цим (одексом, або буд!-яке !нтпе

р1тпення контролто}очого органу е правом1рним' покладаеться на контролтоточий орган.

Б1дпов1дно до п. 55.1 ст. 55 |[одаткового кодексу }кра|ни .'од-'*о"е пов1домлення-р1тпення
про визначення суми гро1|1ового зобов'язання платника податк1в або будь-яке 1нтпе
р1птення
контрол}о}очого органу мох{е бути скасоване контрол}о}очим органом вищого
р1вня п|д нас
проведення процедури його адм1н|стративного оскарженн я та в 1нтпих.

Браховуточи викладене' кер}'}очись главото 4 |!одаткового кодексу }кра!ни,
,(ерх<авна
ф1скальна служба 9кра|ни скасову€ податков1 пов1домлення-р!тпення гу дФс в 1вано
Франк1вськ1й област1 в1д 2з.02.20|6 ]ф0001|02207' м0001072207 в частин1 |2|72з грн. податку
на прибуток 1 30430 грн. тптрафних санкц1й, }.|р0001 112201в частин! 6844з9 грн. податку на
додану
варт1сть | 171:110 тптрафних санкц1й' зали|па€ без зм!н податкове пов|домлення-р1тпення [}
дФс
в 1вано - Франк|вськ1й област1 в!д 2з'02'2016 ]ю0001092205, аскаргу - задовольняс частково.
Б|дпов|дно до пункту 56.10, п1дп1тткту 56'17.з пункту 56.17 | пункту 56.1в |{одаткового
кодексу }кра|ни, р|тпення !ержавно| ф1скально| служби }кра|ни, прийняте за
розг.тш[дом скарги'
та податкове пов1домлення-р|гпення гу дФс в 1вано - Франк|воьк1й област1 в|д 23.02.20|6
ш0001092205,не п|длягатоть адм1н1стративному оскарженнто' €ш1е з
урахуванням строк1в давноот|
можуть бути оскархсен| до суду в порядку' визначеному чинним законода
м }кра!ни.
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