
 

Харківський окружний адміністративний суд  

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua 

П О С Т А Н О В А 

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 

Харків   

13 вересня 2017  

                                                                                                           № 820/781/17   

Харківський окружний адміністративний суд у складі: 

головуючого судді - Тітова О.М., 

за участю секретаря судового засідання - Костіної А.В., 

представника позивача - Лантрат А.В., 

представника відповідача - Макарущенко О.А., 

представника відповідача - Шамілової Л.Ш., 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові 

адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ ХАРКІВ" до Головного управління ДФС у Харківській 

області про скасування податкового повідомлення-рішення, 

В С Т А Н О В И В : 

Товариство з обмеженою відповідальністю " Золотий Урожай Харків " 

звернулося до Харківського окружного адміністративного суду з позовом, в 

якому просить суд скасувати податкове повідомлення-рішення № 0000131405 

від 23.11.2016, яким ТОВ " Золотий Урожай Харків" було застосовано суму 

штрафних (фінансових) санкцій (штрафу) за платежем: адмін. штрафи та інші 

санкції (надх. коштів, контроль за справлянням яких закріпл. за ГУ Міндоходів -

рай), код платежу 21081103, на суму 153109,00 грн. 

В обґрунтування позову вказано, що податкове повідомлення-рішення 

№0000131405 від 23.11.2016 р. прийнято ГУ ДФС у Харківській області з 



порушенням норм чинного в Україні законодавства, на підставі висновків, які 

не відповідають фактичним обставинам, та які були зроблені перевіряючими з 

перевищенням повноважень, наданих їм законодавцем, внаслідок чого таке 

податкове повідомлення - рішення є протиправним та підлягає скасуванню. 

Представник позивача в судовому засіданні підтримав позовні вимоги в 

повному обсязі, просив їх задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в 

позовній заяві. 

Представники відповідача у судовому засіданні заперечували проти позову, 

просили    відмовити у його задоволенні. Подали заперечення на 

адміністративний позов, в яких зазначили, що під час спірних правовідносин 

відповідач діяв у спосіб та у межах, визначених  чинним  законодавством. 

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників 

сторін, дослідивши зібрані по справі докази в їх сукупності, проаналізувавши 

зміст норм матеріального і процесуального права, які врегульовують спірні 

правовідносини, виходить з таких підстав та мотивів. 

Судом встановлено, що між ТОВ «Золотий Урожай Харків» та нерезидентом 

Alfa Trading LTD (Федеративна територія Лабуан Малайзії) укладено контракти 

на реалізацію соняшникової олії від 16.12.2014 р. №Р0724 та від 22.01.2015 

№Р0754. 

Головним управлінням ДФС у Харківській області в період з 18.10.2016 по 

31.10.2016 проведено позапланову виїзну документальну перевірку Товариства 

з обмеженою відповідальністю «Золотий урожай Харків», з питання 

невключення до звіту про контрольовані операції за 2015 звітний рік інформації 

про всі здійснені протягом 2015 року контрольовані операції, відповідно до 

вимог пункту 39.4 ст.39  Податкового кодексу України. 

За результатами проведення вищевказаної перевірки відповідачем було 

складено акт від 07.11.2016 № 692/20-40-14-05-23/38156596, в якому зазначені 

таке порушення - п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 року № 2755-V1 із змінами та доповненнями та пункту 4 розділу IV 

Порядку складання звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом 

Мінфіну від 18.01.2013 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04.02.2015 за № 187/28317, в частині невключення ТОВ «Золотий урожай 

Харків» до звіту про контрольовані операції за 2015 звітний рік, що наданий 

підприємством до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

податкову і митну політику, господарських операцій із контрагентом - 

нерезидентом - Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) у сумі 15 310 934 грн. 

На підставі акту перевірки від 07.11.2016 № 692/20-40-14-05-23/38156596 

Головним управлінням ДФС у Харківській області прийняте податкове 

повідомлення-рішення №0000131405 від 23.11.2016 р., яким ТОВ «Золотий 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11803/ed_2017_09_07/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11803
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11598/ed_2017_09_07/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11598


Урожай Харків» було застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій 

(штрафу) на суму 153 109,00 грн. 

Вищевказане податкове повідомлення-рішення було оскаржено ТОВ «Золотий 

Урожай Харків» до Державної фіскальної служби України. 

Рішенням ДФС України про результати розгляду скарги № 2588/6/99-99-11-03-

01-25 від 10.02.2017 р. податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у Харківській 

області від 23.11.2016 р. № 0000131405 було залишено без змін, а скарга ТОВ 

«Золотий Урожай Харків» - без задоволення. 

Згідно з положеннями п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПК України (в 

редакції, що діяла на час спірних правовідносин) для цілей нарахування податку 

на прибуток підприємств - господарські операції, які впливають на об'єкт 

оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, 

зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав 

(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до положень п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПК України (в 

редакції, що діяла на час спірних правовідносин) господарською операцією для 

цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або 

домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть 

впливати на оподатковуваний дохід платника податків, зокрема, але не 

виключно операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо. 

Приписами пп. 39.4.2 п.39.4 ст. 39 ПК України (в редакції, що діяла на час 

спірних правовідносин) встановлено, що платники податків (крім 

Національного банку України), які протягом звітного періоду здійснювали 

контрольовані операції, зобов'язані подавати до центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інформацію про 

здійснені контрольовані операції одночасно з поданням декларації з податку на 

прибуток підприємств (додаток до декларації). 

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом 

перевищує 5 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість), 

зобовязані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 

травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній 

формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та 

електронного цифрового підпису. 

Положеннями ст. 109 ПК України   передбачено, що податковими 

правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників 

податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб 

контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного 

виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, 
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контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. 

(п.109.1   ст.109 ПК України). 

Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами 

контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень 

вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, 

передбачену цим Кодексом та іншими законами України (п.109.2   ст.109 ПК 

України). 

Згідно пп. 111.1.1 п.111.1 ст.111 ПК України, за порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи, застосовуються фінансова відповідальності. 

Відповідно до положень п. 120.3 ст. 120 ПК України, невключення 

контрольованих операцій у поданому звіті про контрольовані операції, тягне за 

собою закладення штрафу у розмірі 1 відсотка суми незадекларованої 

контрольованої операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі не 

задекларовані контрольовані операції. 

Як вбачається з акту перевірки від 07.11.2016 № 692/20-40-14-05-

23/38156596,  податковим органом, виходячи  з поданої позивачем  податкової 

декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік, встановлено, що 

дохід  платника податків  задекларовано у розмірі 192038605 грн. 

Також, під час перевірки встановлено та відображено в акті перевірки те, що 

ТОВ «Золотий Урожай Харків» здійснювало господарську діяльність шляхом 

зовнішньоекономічної діяльності з підприємством нерезидентом Alfa Trading 

Limited (Малайзія, Лабуан), на підставі контрактів від 16.12.2014 р. №Р0724 та 

від 22.01.2015 №Р0754, а також відповідно  митних декларацій. 

Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) знаходиться у державі, яка включена до 

переліку (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний 

податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні", 

затвердженого розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 

1042-р, від 14.05.2015 № 449-р, від 16.09.2015 № 977-р. 

Факт отримання підприємством доходу в 2015 році від експортних операцій з 

Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан), підтверджено результатами планової 

виїзної документальної перевірки ТОВ «Золотий урожай Харків» з питань 

дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 

30.09.2016, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 

30.09.2016 та в січні - березні 2017 року, про що складено акт від 10.03.2017 

року № 917/20-40- 14-01-08. 
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В ході планової перевірки перевірено, в т.ч. питання «Дохід від будь-якої 

діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами 

бухгалтерського обліку». 

За період з 01.01.2015 по 30.09.2016 ТОВ «Золотий урожай Харків» 

задекларовано дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих 

податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку у сумі 300 589 149 

грн., в т.ч. за 2015 рік - 192 038 605 грн. 

Відповідно додатку № 2.6 до Довідки про загальну інформацію щодо ТОВ 

«Золотий урожай Харків» (код платника 38156596) та результати його 

діяльності «Реєстр суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «Золотий урожай 

Харків», код за ЄДРПОУ 38156596, що перевіряється, перебував у 

господарських відносинах у 2015 році» сума реалізація сирої (нерафінованої) 

соняшникової олії с нерезидентом Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) 

становить 15 310,90 тис.грн., що підтверджено даними бухгалтерського обліку 

по рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 

Згідно вказаного додатку дебіторська та кредиторська заборгованість по рах. 

362 по контрагенту Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) станом на 

01.01.2015 та станом на 31.12.2015 року відсутня. 

Експортні контракти ТОВ «Золотий урожай Харків» із Alfa Trading Limited 

(Малайзія, Лабуан) №Р0724 від 16.12.2014 року та №Р0754 від 22.01.2015 року 

виконані - заборгованість відсутня, що також підтверджено даними додатку № 7 

до акту перевірки дані про виконання експортних контрактів по підприємству 

ТОВ "Золотий урожай Харків", податковий номер 38156596, за період з 

01.01.2015 по 30.09.2016. 

Згідно додатку №2.7 до Довідки про загальну інформацію щодо ТОВ "Золотий 

урожай Харків" (код платника 38156596) та результати його діяльності «Реєстр 

суб'єктів господарювання, з якими ТОВ "Золотий урожай Харків", що 

перевіряється, перебував у господарських відносинах за 9 місяців 2016 року» 

взаємовідносини з нерезидентом Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) 

протягом 9 місяців 2016 року відсутні. 

Тобто, актом планової перевірки підтверджено доходи підприємства за 2015 рік, 

до складу яких включені доходи від проведення реалізації товару (сирої 

(нерафінованої) соняшникової олії) на адресу Alfa Trading Limited (Малайзія, 

Лабуан) та вплив даної операції на об'єкт оподаткування платника податків. 

Таким чином, відповідно до вимог п.п. 39.2.1.2 Кодексу для цілей нарахування 

податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що 

впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є 

нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку 

держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, з дотриманням 

умов передбачених п.п.39.2.1.7 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу України річний 



дохід позивача за 2015 звітний рік складає 192 038 605 грн., а обсяг операцій з 

нерезидентом Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) складає 15 310 934,28 

грн. 

З аналізу зазначених норм ПК України, а також враховуючи здійснені 

господарські операції ТОВ «Золотий Урожай Харків» з експортування товарів 

Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан), суд дійшов висновку, що вказані 

операції є контрольованими. 

Отже, загальна сума проведених операцій ТОВ «Золотий Урожай Харків» з 

юридичною особою нерезидентом Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) за 

2015 рік складає 15310934,28 грн. 

Проте, за вказаними операціями ТОВ «Золотий Урожай Харків» не подано до 

контролюючого органу відповідний звіт про контрольовані операції за звітний 

період 2015 року. 

Позивач зазначив, що крім укладених контрактів, ТОВ «Золотий Урожай 

Харків» до перевірки надавало укладені з Alfa Trading Limited (Малайзія, 

Лабуан) додаткові угоди до даних контрактів, якими внесені зміни до розділу 

контрактів «Інші умови», а саме абз.З вказаного розділу викладено у наступній 

редакції: «Продавець передає сиру (нерафіновану) соняшникову олію наливом, 

першого ґатунку, врожаю 2014 року для використання в харчовій промисловості 

відповідно до ДСТ 4492:2005 (згідно додаткової угоди до контракту № Р0754-

510 000 кілограмів, згідно додаткової угоди до контракту № Р0724 - 510 000 

кілограмів) Покупцю на безоплатне відповідальне зберігання в момент перетину 

товаром митного кордону України, про що складається та підписується 

сторонами Акт прийому- передачі на відповідальне зберігання, з подальшим 

переходом права власності на товар покупцю 04.01.2016 року», тому ТОВ 

«Золотий Урожай Харків» правомірно не задекларувало у Звіті про 

контрольовані операції, господарські операції, проведені з юридичною особою - 

нерезидентом Alfa Trading LTD (Федеративна територія Лабуан Малайзії) 

протягом 2015 року. 

Оцінюючи такі доводи позивача, суд вважає за необхідне зазначити наступне. 

Укладеними контрактами ТОВ «Золотий урожай Харків» з нерезидентом Alfa 

Trading Limited (Малайзія, Лабуан) - № Р0724 від 16.12.2014 року та № Р0754 

від 22.01.2015 визначено, що поставка товару здійснюється на умовах СРТ. 

Згідно з умовами поставки «СРТ» (Інкотермс 2010) - продавець сплачує за 

переміщення товарів до місця призначення. З цього часу, товар передається 

першому перевізнику. Покупець несе ризики втрат або пошкоджень. 

Так, відповідно умов поставок укладених контрактів, ТОВ «Золотий урожай 

Харків» фактично мають бути передані ризики втрат та пошкоджень покупцю в 

момент передачі перевізнику. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_09_07/pravo1/T10_2755.html?pravo=1


Відповідно до ст. 82 Митного Кодексу України від 13.03.2012 № 4495 

VI експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, відповідно до якого 

українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території 

України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення. 

Статтею 84 Митного кодексу визначено, що товари, поміщені у митний режим 

експорту, втрачають статус українських товарів з моменту їх фактичного 

вивезення за межі митної території України. 

Товари, що знаходяться за межами митної території України, втрачають статус 

українських товарів з моменту поміщення їх у митний режим експорту. 

Відповідно до митних декларацій ТОВ «Золотий урожай Харків», проведені 

зовнішньоекономічні операції з Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) 

оформлені у митному режимі експорт 10 DR. 

Крім того, в графі 44 «додаткова інформація/подані документи/сертифікати та 

дозволи» митних декларацій №913 від 03.02.2015 та № 2162 від 05.03.2015 по 

операціях з нерезидентом Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) інформація 

щодо надання до митного оформленням додаткової угоди від 23.01.2015 № 1 до 

контракту № Р0724 від 16.12.2014 року та додаткової угоди від 23.01.2015 № 1 

до контракту №Р0754 від 22.01.2015 року, відсутня. 

Відповідно до ст. 257 та 335 Митного Кодексу України від 13.03.2012 №4495 

VI визначено перелік відомостей та документів, необхідних для здійснення 

митного контролю та митного оформлення товарів. Відповідно розділу II 

«Заповнення граф митних декларацій» Порядку заповнення митних декларацій 

на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом 

Міністерства Фінансів України від 30.05.2012 №651, у графі 44 митної 

декларації "Додаткова інформація / Подані документи/Сертифікати і дозволи" 

зазначаються відомості про необхідні для здійснення митного контролю та 

митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення 

документи. 

Відповідно до умов, укладених ТОВ «Золотий урожай Харків» додаткових угод 

до контрактів № Р0724 від 16.12.2014 року та № Р0754 від 22.01.2015 року із 

Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан), Продавець передає сиру 

(нерафіновану) соняшникову олію наливом, першого гатунку, врожаю 2014 

року для використання в харчовій промисловості відповідно до ДСТ 4492:2005 

(згідно додаткової угоди до контракту № Р0754-510 000 кілограмів, згідно 

додаткової угоди до контракту № Р0724 - 510 000 кілограмів) Покупцю на 

безоплатне відповідальне зберігання в момент перетину товаром митного 

кордону України, про що складається та підписується сторонами Акт прийому-

передачі на відповідальне зберігання, з подальшим переходом права власності 

на товар покупцю 04.01.2016року». 
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Пунктом 3 статті 947 «Відшкодування витрат на зберігання» Цивільного 

Кодексу України визначено, що «при безоплатному зберіганні поклажодавець 

зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати на зберігання речі, 

якщо інше не встановлено договором або законом». 

До перевірки не надано документи, щодо відшкодування витрат, фактично 

понесених нерезидентом Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) у зв'язку із 

зберіганням товару на безоплатній основі. 

Таким чином, відповідно до п.8 П(С) БУ 15 «Дохід», вищезазначені 

господарські операції з реалізації соняшникової олії ТОВ «Золотий урожай 

Харків» нерезиденту - Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) по контрактах № 

Р0724 від 16.12.2014 року та № Р0754 від 22.01.2015 року мали бути 

відображені ТОВ «Золотий урожай Харків» у складі доходу за 2015 рік, у 

зв'язку із наявністю наступних умов: 

- покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на 

продукцію (товар, інший актив). 

Згідно з умовами поставки «СРТ» (Інкотермс 2010) - продавець сплачує за 

переміщення товарів до місця призначення. З цього часу, товар передається 

першому перевізнику. Покупець несе ризики втрат або пошкоджень. 

Так, відповідно умов поставок укладених контрактів із Alfa Trading Limited 

(Малайзія, Лабуан) по контрактах №Р0724 від 16.12.2014 року та №Р0754 від 

22.01.2015 року СРТ (Інкотермс 2010), ТОВ «Золотий урожай Харків» фактично 

передані ризики втрат та пошкоджень покупцю в момент передачі перевізнику. 

Товар (соняшникова олія) втратив статус українських товарів з моменту його 

фактичного вивезення за межі митної території України. 

З дати перетину митного кордону України до спливу кінцевого терміну 

знаходження соняшникової олії на відповідальному зберіганні (до 04.01.2016 

року) платником податків не здійснювався контроль за наявністю товару у Alfa 

Trading Limited (Малайзія, Лабуан), як підприємства - зберігача, умовами 

зберігання, якістю та відповідністю технічним умовам ДСТУ 4492:2005. 

Матеріалами справи підтверджено доходи підприємства за 2015 рік, до складу 

яких включені доходи від проведення реалізації товару (сирої (нерафінованої) 

соняшникової олії) на адресу Alfa Trading Limited (Малайзія, Лабуан) та вплив 

даної операції на об'єкт оподаткування платника податків. 

Суд зазначає, що ТОВ «Золотий Урожай Харків» не доведено факту відсутності 

реалізації у 2015 році соняшникової нерафінованої олії першого ґатунку, 

врожаю 2014 року, контрагенту - нерезиденту Alfa Trading Limited (Малайзія, 

Лабуан) та право невідображення обсягів реалізації у складі доходу 

підприємства за 2015 рік. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844034/ed_2017_07_19/pravo1/T030435.html?pravo=1#844034
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Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач виносячи податкове 

повідомлення-рішення № 0000131405 від 23.11.2016 року діяв на підставі та в 

спосіб, що передбачені Податковим кодексом України, що мають значення для 

прийняття такого рішення, тому дане рішення є правомірним. 

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Положеннями ч. 2 ст. 71 КАС України визначено, що в адміністративних 

справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних 

повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи 

бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти позову. 

Відповідно до ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, 

чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбаченіКонституцією та законами України; з використанням повноваження 

з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням 

усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 

безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням 

принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 

пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими 

несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на 

досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на 

участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного 

строку. 

Відповідач як суб'єкт владних повноважень під час судового розгляду довів 

правомірність та обґрунтованість прийняття податкового повідомлення - 

рішення № 0000131405 від 23.11.2016 року, з урахуванням вимог, установлених 

ч. 2 ст.19 Конституції України та ч. 3ст. 2 Кодексу адміністративного 

судочинства України. 

За таких обставин суд дійшов висновку про відмову в задоволенні позовних 

вимог. 

Судовий збір підлягає розподілу відповідно до статті 94 Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

          Керуючись ст.ст. 159-163, 167, 186, 254 КАС України, суд 

П О С Т А Н О В И В : 

У задоволенні адміністративного позову Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ ХАРКІВ" до Головного управління 
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ДФС у Харківській області про скасування податкового повідомлення-рішення - 

відмовити. 

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського 

апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний 

адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з 

дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього 

Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна 

скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. 

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної 

скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги 

постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення 

апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або 

набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. 

Повний текст постанови виготовлено 18.09.2017 року. 

   

Суддя                                                            
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