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Восени 2011 року податкові органи не визнавали перенесення збитків, 
які виникли у 2010 та у попередніх роках. Ми висвітлювали судову 
практику у попередньому випуску Огляду податкових спорів. Ми 
також очікуємо, що ця практика продовжить розвиватися. 

Факти

Податкові органи провели перевірку компанії-зернотрейдера. 
За результатами перевірки податкова інспекція зменшила 
багатомільйонне від’ємне значення об’єкта оподаткування, що 
виникло до 2010 року через коливання обмінного курсу гривні.

Компанія подала позов та програла у суді першої інстанції. 

Компанія виграла справу в апеляційній інстанції. 

Позиція

Незважаючи на те, що Компанія для захисту своєї позиції у суді першої 
інстанції використала «стандартний» набір документів, що стосується 
відповідних норм Податкового Кодексу, вона також подала первинні 
документи, котрі свідчили про природу збитків. Указані документи 
були подані відповідно до підходу судів, що змінюється (досі суди, 
як правило, не вимагали документів, що підтверджують природу 
збитків).

Суд першої інстанції не взяв до уваги аргументи Компанії та подані 
нею документи, але апеляційний суд скасував рішення суду першої 
інстанції та підтримав позицію Компанії. 

Висновок

У провадженні судів першої інстанції та апеляційних судів є ще 
багато спорів щодо перенесення збитків. Стратегія захисту компаній 
стає більш визначеною. Також компанії повинні бути готові до 
позапланових податкових перевірок та експертних досліджень для 
отримання підтвердження правомірності виникнення збитків. 
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У цьому випуску Огляду податкових спорів ми зосередимо увагу 
на недавніх судових справах та процедурах адміністративного 
оскарження, в яких PwC представляла своїх клієнтів. Більшість 
судових справ ще знаходяться в процесі розгляду, їх остаточні 
рішення не можуть бути прогнозовані. Однак ми обрали ті 
справи, які вважаємо цікавими з точки зору практичного 
застосування.



Компанія-зернотрейдер нещодавно виграла справу з «нікчемних 
правочинів» у Київському апеляційному адміністративному суді. 

Факти

Під час перевірки податкові органи стверджували, що низка операцій 
між Компанією та її контрагентами не були реальними. Як наслідок – 
податкові органи не визнали права Компанії на податковий кредит з 
податку на додану вартість щодо цих операцій та винесли податкове 
повідомлення-рішення, яким зобов’язали Компанію додатково 
сплатити до бюджету податок на додану вартість.

Компанія оскаржила податкове повідомлення-рішення в суді. Для 
підтримки своєї позиції Компанія подала усі первинні документи щодо 
поставки товарів (договори, видаткові та податкові накладні, товарно-
транспортні накладні, складські документи тощо). 

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, обґрунтовуючи 
це тим, що постачальники не задекларували податкові зобов’язання з 
податку на додану вартість та не сплатили цей податок державі.

Київський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію 
Компанії та скасував рішення суду першої інстанції.

Позиція

Як і у більшості справ цієї категорії, Компанія змогла довести 
реальність операцій. Для підтвердження транспортування товарів та 
інших важливих фактів Компанія не змогла зібрати усі документи з 
власних джерел, однак це стало можливим за допомогою третіх осіб. 
Указані документи були зібрані під час апеляційного розгляду справи.

Крім того, апеляційний суд при винесенні рішення ґрунтувався на 
принципі індивідуалізації відповідальності, суть якого полягає в тому, 
що добросовісний платник податків не має нести відповідальність за 
дії його контрагентів.

Нікчемні 
правочини
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Адміністратив-
не (досудове) 
урегулювання 
податкових 
спорів   

PwC успішно представила інтереси Клієнта перед Державною 
податковою службою України щодо скасування податкових 
повідомлень-рішень, винесених за результатами податкової перевірки. 
Спір був вирішений без подальшого судового оскарження.

Факти

За результатами перевірки податкові органи не визнали наведені 
нижче витрати, які понесла дочірня компанія транснаціональної 
корпорації: 

• послуги аудиту;
• використання / доступ до SAP програмного забезпечення;
• рекламні / маркетингові послуги.
Компанія оскаржила податкові повідомлення-рішення в 
адміністративному порядку.

Державна податкова служба України нещодавно задовольнила скаргу 
Компанії та скасувала податкові повідомлення-рішення. 

Рішення Державної податкової служби України ґрунтується на 
відсутності доказів, що підтверджують вчинення Компанією порушень 
законодавства. Компанії вдалося захистити свою позицію завдяки 
ретельному аналізу документів та правильному тлумаченню закону.
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