2

ПОДАТКОВІ СПОРИ

Вісник. Офіційно про податки

Зміст

/січень — грудень 2019 року/

Необхідність сплати ЄСВ особами, які одночасно є підприємцями
та найманими працівниками, спричиняє подвійну його сплату .....13

Первинною є податкова консультація, а не вплив на оподаткування господарських операцій.................................................................18

Самозайнята особа зобов’язана сплачувати ЄСВ лише за умови, що вона не є найманим працівником.........................................13

Збитковість експортної операції — можлива ознака недобросовісної ділової мети..............................................................................18

Законодавство розмежовує правовий режим оподаткування оборотних та необоротних активів..........................................................13

Збитковий експорт має обумовлюватися економічними
причинами ..........................................................................................19

/постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі № 440/2149/19,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86203700/

/постанова ВС від 05.12.2019 р. у справі № 260/358/19,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162135/

/за 2019 рік/
/постанова ВС від 02.12.2019 р. у справі № 826/5455/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162098/

У разі наявності в юридичної особи, яка припиняється, податкової заборгованості податковий орган повідомляє про це орган
державної реєстрації..........................................................................14

/постанова ВС від 03.12.2019 р. у справі № 540/2113/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86102954/

Відсутність підпису посадової особи контролюючого органу в акті
перевірки, яка її проводила, робить такий акт нечинним...............15

/постанова ВС від 03.12.2019 р. у справі № 1440/1965/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86103091/

Спрямування на депозит кредитних коштів — господарська діяльність ..............................................................................................15

/постанова ВС від 03.12.2019 р. у справі № 820/8815/14,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86136512/

У податкових справах необхідно встановлювати мету здійснення
господарських операцій.....................................................................15

/постанова ВС від 03.12.2019 р. у справі № 826/5486/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86161990/

Після проведення перевірки права платника податків порушують
лише наслідки проведення відповідної перевірки..........................16

/постанова ВС від 03.12.2019 р. у справі № 803/990/15-a,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86161961/

Належна податкова обачність — законна передумова отримання
податкової вигоди...............................................................................16

/постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі № 826/15729/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162019/

Новим ППР не визначалося нових грошових зобов’язань, тому
контролюючий орган не зобов’язаний орієнтуватися на строк визначення грошових зобов’язань у 1095 днів....................................16

/постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі № 360/4447/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162004/

Законодавство не обмежує право платників податків проводити
свої господарські операції так, щоб податкові наслідки були мінімальними............................................................................................17

/постанова ВС від 04.12.2019 р. у справі № 826/5942/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86203324/

Ділова мета може бути наявна у результаті економічної діяльності, а не виключно чи переважно за рахунок відшкодування ПДВ........17

/постанова ВС від 05.12.2019 р. у справі № 2а-0870/5489/11,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162354/

/постанова ВС від 05.12.2019 р. у справі № 820/5360/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/86162183/

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 804/2295/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85493410/

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 802/462/14-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425191/

Збиткова операція може вважатися господарською у разі обґрунтування платником податку економічних причин чи ділової мети.19

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 818/6203/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425593/

Відсутність залишків товарів свідчить про те, що вони не можуть
бути використані в господарській діяльності, а отже, необхідно
нарахувати ПДВ...................................................................................19

//Постанова ВС від 04.11.2019 р. у справі № 818/785/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85411621/

Виконання робіт у зоні АТО опосередковано вказує на безтоварність операцій.....................................................................................19

/Постанова ВС від 04.11.2019 р. у справі № 826/7915/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85742564/

Посадова особа не була повідомлена про дату, час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення — оскаржувана
постанова протиправна......................................................................20

//Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 161/1202/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85411953/

Питання щодо підстав і порядку проведення податковим органом
перевірок суб’єктів господарювання регулюється нормами ПКУ .. 21

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 160/909/19,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85411998/

Для звільнення від орендної плати за землюу зоні АТО не вимагається сертифікат про настання форс-мажорних обставин...............21

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 805/836/16-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425091/

Статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю навіть за формального підтвердження
її первинними документами..............................................................22

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 813/5954/14,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425622/

Ненадіслання направлення на проведення перевірки та копії
наказу про проведення перевірки призводить до визнання перевірки незаконною...............................................................................22

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 804/11781/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425285/

Виконання обов’язку з перерахування податку пов’язане з моментом подання у банк платіжного доручення та його прийняття
банком на виконання.........................................................................22

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 804/2553/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425203/

ОГЛЯД ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ
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Податкове законодавство не передбачає обов’язку зазначення
у видатковій накладній ідентифікаційного коду чи номера телефону покупця.......................................................................................23

Зміни до ПКУ з 01.01.2015 р. не встановлювали нового регулювання спірних відносин, а лише ясніше розкривали мету трансфертного ціноутворення.............................................................................27

Рекламна продукція не може бути використана споживачем
інакше, як джерело інформації, а отже, не є активом......................23

Оскільки у вільному доступі відсутня інформація про сторону
дослідження, то неможливо провести розрахунок чистої рентабельності за кожною контрольованою операцією............................28

/Постанова ВС від 05.11.2019 р. у справі № 813/1926/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85425577/

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 826/16831/14,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85207773/

Підприємство не є податковим агентом щодо ФОП та звільнено
від обов’язку утримувати податок на доходи у джерела їх виплати.23

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 815/8165/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84955098/

Письмове повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації підприємство не отримувало, а тому подана декларація
має вважатися прийнятою.................................................................24

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 823/3193/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84987635/

Первинні документи без переліку наданих послуг, місця і дати
їх надання не дають можливості пов’язати їх з господарською
операцією............................................................................................24

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 826/10402/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84987726/

/постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 817/1737/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84899759/

/постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 817/1737/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84899759/

Метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним у разі
можливості його застосування..........................................................28

/постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 817/1737/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84899759/

Суди мають усі повноваження визначати період нарахування пені
та розраховувати суму пені, належної до стягнення........................28

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 520/3060/19,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84805439/

Якщо на момент виявлення порушення суму ПДФО сплачено у повному обсязі, то такі обставини фактично свідчать не про несплату
податку, а про його несвоєчасну сплату.............................................29

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 820/5099/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84828071/

Для набуття права ФОП на врахування витрат має бути наявним
прямий зв’язок між понесеними витратами з отриманим доходом...................................................................................................24

Саме протиправність дії/бездіяльності є обов’язковою умовою
для визнання такої дії/бездіяльності правопорушенням................29

Право на бюджетне відшкодування не залежить від моменту
введення в експлуатацію основних фондів.......................................25

Наявність неузгоджених податкових зобов’язань — не підстава
для відмови у наданні висновку про повернення надміру сплачених сум грошових зобов’язань .........................................................30

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 826/10402/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84987726/

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 803/3519/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85058378/

Розумна економічна причина має бути наявна в кожній господарській операції ......................................................................................25

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 813/1066/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85086896/

Обов’язок доведення фіктивності постачальника покладається
на податковий орган...........................................................................26

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 802/1921/16-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85086955/

Нездійснення заходів з перевірки правоздатності контрагента
є ризиком самого платника податків................................................26

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 813/270/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85086940/

Платник, який претендує на податкову вигоду, повинен пересвідчитися у правильності оформлення первинних документів та їх
достовірності ......................................................................................26

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 813/3603/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85087653/

Платник податків діяв без належної обережності при виборі
контрагента, а тому отримана таким платником податкова вигода
є безпідставною..................................................................................27

/постанова ВС від 15.10.2019 р. у справі № 826/12746/14,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85086921/

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 820/3006/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84828081 /

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 1540/3759/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84899507 /

ЄСВ-штрафи не застосовуються до платників ЄСВ, які перебувають
на обліку в податкових органах на території здійснення АТО...........30

/Постанова ВС від 08.10.2019 р. у справі № 805/2437/16-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84899178 /

У разі ненадання документів під час перевірки платник не позбавлений права їх надання після завершення такої перевірки.............31

/Постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 808/9397/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84828127 /

Перенесення термінів проведення документальних планових
перевірок у зв’язку з відпусткою посадової особи ПКУ не передбачено, але допускається ..................................................................31

/Постанова ВС від 09.10.2019 р. у справі № 813/2766/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84898064 /

Відсутність документів на переміщення, складування, зберігання — доказ безтоварності операцій.................................................32

/Постанова ВС від 07.10.2019 р. у справі № 1540/4792/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84828051/

Одні лише рахунки-фактури та податкові накладні не можуть підтвердити, що правовідносини були завершеними..........................32

/Постанова ВС від 10.10.2019 р. у справі № 826/14069/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84899391/
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Документи є підставою для одержання податкової вигоди, якщо
відомості у цих документах повні, достовірні та несуперечливі.....33

Умови договору підряду про виконання робіт власними силами
не є забороною на залучення субпідрядників..................................39

Представництво нерезидента, яке здійснює винятково підготовчі
або допоміжні функції, підлягає звільненню від сплати податку
на прибуток в Україні .........................................................................33

Ненадання відповіді на неповний запит не може бути підставою
для прийняття наказу про проведення документальної позапланової перевірки...................................................................................39

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 826/5825/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84805173/

/Постанова ВС від 30.09.2019 р. у справі № 826/6947/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84634278/

Податковим органом не доведено недобросовісності платника
та його контрагентів, що свідчить про відсутність перешкод
для формування даних податкового обліку......................................34

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 804/9072/16,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84634653/

Формальна наявність у платника неанульованого свідоцтва платника єдиного податку не є достатньою умовою для перебування
на спрощеній системі .........................................................................34

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 2040/6178/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84827837/

/Постанова ВС від 19.09.2019 р. у справі № 820/9977/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84405492/

/Постанова ВС від 19.09.2019 р. у справі № 520/10085/18,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84405466/

Сезонне невикористання ОЗ — не привід для їх неамортизації ....40

/Постанова ВС від 19.09.2019 р. у справі № 2а-3813/12/1070,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84405760/

У разі проведення камеральної перевірки платник податків не обмежений у праві подати уточнюючий розрахунок до податкової
декларації............................................................................................40

/Постанова ВС від 19.09.2019 р. у справі № 815/4013/14,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84405578/

Податкові накладні та митні декларації є рівнозначними для формування податкового кредиту...........................................................35

Можливість зробити висновок про те, що витрати фактично понесені та спрямовані на отримання доходу, — критерій зменшення
бази оподаткування податком на прибуток .....................................40

Сума кредиту, прощена (анульована) банком, збільшує дохід
платника податку і включається в його оподатковуваний дохід.....35

Певний обсяг матеріальних та/чи трудових ресурсів у платника
податків не є критерієм для отримання податкової преференції.......41

Курсова різниця, що виникла внаслідок знецінення національної
валюти щодо валюти прощеного боргу (кредиту), не відноситься
до доходів платника податку.............................................................36

До предмета камеральної перевірки включено своєчасність
сплати узгодженої суми податкового зобов’язання.........................42

/Постанова ВС від 30.09.2019 р. у справі № 804/13847/13-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84704317/

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 819/2619/14-а,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84704783/

/Постанова ВС від 01.10.2019 р. у справі № 826/4578/17,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84634619/

Діяльність без належної обачності при виборі контрагента, який
не виконує податкового обов’язку, позбавляє платника податків
податкової вигоди ..............................................................................36

/Постанова ВС від 25.09.2019 р. у справі № 823/530/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84494301/

Реальність господарської операції потребує з’ясування факту
отримання ТМЦ від указаних у первинних документах контрагентів.........................................................................................................37

/Постанова ВС від 24.09.2019 р. у справі № 808/6350/15,
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84494074/
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