До: Київського окружного адміністративного суду
(поштовий індекс, адреса)
Позивач: Публічне акціонерне товариство «МЗК»
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Відповідач: Державна податкова інспекція у Макарівському районі Київської області
(поштовий індекс, адреса, телефон)

ПОЗОВ
про визнання протиправним та нечинним податкового повідомлення-рішення

23 вересня 2019 р. Державною податковою інспекцією у Макарівському районі Київської області (далі – відповідач, ДПІ) прийняте податкове повідомлення-рішення (ППР) № 0000732353 на підставі необґрунтованих висновків Акту перевірки від 7 вересня 2019 р. № 328/23–011/00951770 про завищення суми податкового кредиту по господарських відносинах з ТОВ «Аґрус» через те, що операції позивача з ТОВ «Аґрус», на підставі яких визначено податковий кредит, за висновками ДПІ, мають ознаки фіктивності та спрямовані на незаконне зменшення податкового зобов’язання позивача, а правочини є такими, що суперечать моральним засадам суспільства, спрямовані на заволодіння дохідною частиною Державного бюджету, тобто є нікчемними.
Відповідно до висновків Акту перевірки відповідачем встановлено, що ВАТ «МЗК» на порушення ст.ст. 198, 201, 203 Податкового кодексу України (ПКУ), а також ч. 1 ст. 203, ст.ст. 215, 228, 662, 655, 656 Цивільного кодексу України (ЦК) в частині недодержання в момент вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (п. 5 ст. 203 ЦК), завищено суму бюджетного відшкодування за грудень 2018 р. на суму 132501,00 грн. та за січень 2019 р. на суму 130 463,00 грн. На підставі зазначеного акту перевірки відповідачем прийнято ППР від 23 вересня 2019 р. № 0000732353, яким зменшено суму бюджетного відшкодування позивача за податковою декларацією № 9002735088 за грудень 2018 р. на суму 132 501,00 грн., за декларацією № 90000436832 за січень 2019 р. на суму 126 426,00 грн. та за декларацією № 900043 за січень 2016 р. на суму 4 037,00 грн.
Натомість операції з поставки товарів між ПАТ «МЗК» та ТОВ «Аґрус» мали реальний характер, що підтверджується: договорами поставки, накладними на постачання товару, товарно-транспортними накладними, що підтверджують факт постачання товару, платіжними дорученнями про перерахування коштів за поставлений товар, журналами зважування товару, журналами лабораторних досліджень.
Перевіряючими під час проведення планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного то іншого законодавства за період з 1 жовтня 2017 р. по 30 січня 2019 р. не досліджувалися фактичні обставини конкретних правочинів між ПАТ «МЗК» та його контрагентами, а використано лише інформацію, яка не містить жодного доведеного факту, підтвердженого належними доказами щодо недійсності правочинів, про які йдеться в акті перевірки. Тому висновки, викладені в акті від 7 вересня 2019 р. № 328/23- 011/00951770, не відповідають фактичним обставинам справи та зроблені виключно на основі припущень, а ППР від 23 вересня 2017 р. № 0000732353 має бути визнаним протиправним та нечинним з огляду на такі обставини.
Правовідносини, що виникли у зв’язку з формуванням платником податку на додану вартість податкового кредиту, врегульовано ПКУ в редакції, чинній на час здійснення господарських операцій.
ПАТ «МЗК» та ТОВ «Аґрус» укладено ряд угод, згідно з якими позивач придбав у ТОВ «Аґрус» насіння соняшника. Транспортування придбаного товару проводилось ТОВ «Аґрус» за його рахунок. ТОВ «Аґрус» поставив ВАТ «МЗК» продукцію на загальну суму 1 612 692,60 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 268 782,10 грн. та виписав податкові накладні на загальну суму 1 590 307,50 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 265 051,25 грн. В рахунок оплати отриманого товару ПАТ «МЗК» перерахував на користь ТОВ «Аґрус» грошові кошти в розмірі 1 612 692,60 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 268 782,10 грн., що підтверджується банківськими виписками, копії яких знаходяться в матеріалах справи. На підставі зазначених первинних документів позивачем було сформовано податковий кредит з податку на додану вартість.
Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Частиною 1 ст. 9  цього ж Закону про бухгалтерський облік визначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. 
Обов’язкові реквізити таких документів визначені ч. 2 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік, дотримання яких на заперечується ДПІ.
Підставою для висновку про неправомірне формування позивачем податкового кредиту та неправомірне відшкодування з бюджету відповідачем визнано також висновки акту документальної позапланової перевірки ТОВ «Аґрус» з питань правомірності нарахування податку на додану вартість при взаєморозрахунках з ПП «Аграрій» за липень 2017 р. - січень 2019 р. від 25 лютого 2019 р. № 445/23- 1/33683006, згідно з якими фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Аграрій» з ТОВ «Аґрус» можуть мати ознаки фіктивності. Відповідно до позиції відповідача, оскільки угоди постачальника позивача ТОВ «Аґрус» з ПП «Аграрій» мають ознаки фіктивності то, як наслідок, угоди позивача з ТОВ «Аґрус» також можуть бути нікчемними, а тому за вказаними угодами позивачем не може бути сформовано податкового кредиту.
Відповідно до п. 54.1 ст. 54 ПКУ платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу. 
Обов’язок щодо ведення податкового обліку покладено на кожного окремого платника податку. При цьому такий платник несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. Відповідальність не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів. Тобто порушення, допущені одним платником податків, відображенні в податковому обліку певної господарської операції, за загальним правилом не впливають на права та обов’язки іншого платника податків. Законодавством не передбачено обов’язок платника податку перевіряти дотримання правил оподаткування його контрагентами чи іншими постачальниками товару по ланцюгу постачання.
Податковий кодекс України передбачає тільки один випадок не включення до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв’язку з придбанням товарів (послуг): не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу (п. 198.6 ст. 198).
Відповідно до ст. 208 Господарського кодексу України (ГКУ) якщо господарське зобов'язання визнано недійсним як таке, що вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру в обох сторін - у разі виконання зобов'язання обома сторонами - в доход держави за рішенням суду стягується все одержане ними за зобов'язанням, а у разі виконання зобов'язання однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все одержане нею, а також все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. У разі наявності наміру лише у однієї із сторін усе одержане нею повинно бути повернено другій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного стягується за рішенням суду в доход держави.
Конфіскаційні санкції, передбачені цією нормою, не можуть застосовуватися за сам факт несплати податків (зборів, інших обов’язкових платежів) однією зі сторін договору. За таких обставин правопорушенням є несплата податків, а не вчинення правочину. Для застосування санкцій, передбачених ч. 1 ст. 208 ГКУ, необхідним є наявність умислу на укладення угоди з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, наприклад, вчинення удаваного правочину з метою приховання ухилення від сплати податків чи з метою неправомірного одержання з державного бюджету коштів шляхом відшкодування ПДВ у разі його несплати контрагентами до бюджету.
Крім цього, відповідно до положень Цивільного кодексу України та презумпції правомірності правочину усі укладені між сторонами правочини є чинними, якщо їх недійсність прямо не встановлена законом (нікчемні правочини). 
Статтею 215 Цивільного кодексу України визначено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, встановлених ч.ч. 1–3, 5, 6 ст. 203 цього Кодексу. В силу ст. 228 Цивільного кодексу України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним. В усіх інших випадках питання про недійсність правочину має бути встановлено судом на підставі заяви зацікавленої особи після повного та всебічного розгляду питання про недійсність такого правочину. Про недійсність правочину ухвалюється судове рішення.
Відповідачем не наведено, а судом не встановлено, підстав для визнання нікчемними угод, укладених між ПАТ «МЗК» та ТОВ «Аґрус», а також не надано доказів, які б свідчили, що правочини в межах спірних правовідносин, вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства. Крім того, відповідачем не доведено наявності доказів притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності посадових осіб або суб’єкта господарювання ТОВ «Аґрус» за податкові правопорушення при декларуванні або оплаті ПДВ за 2017-2018 рр.
З огляду на це висновок відповідача про «фіктивність» угод укладених між ВАТ «МЗК» та ТОВ «Аґрус» за відсутності доказів такої «фіктивності» є безпідставним та необґрунтованим.
Отже відповідачем не встановлено жодного порушення вимог чинного законодавства, яке б позбавляло позивача права на формування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, а отже ПАТ «МЗК» правомірно сформовано податковий кредит з ПДВ за грудень 2017 р. та січень 2018 р. і правомірно заявлено таку суму до відшкодування з бюджету.
Отже, висновки ДПІ про порушення ВАТ «МЗК» ст.ст. 198, 201, 203 Податкового кодексу України, а також ч. 1 ст. 203, ст.ст. 215, 228, 655, 656, 662 Цивільного кодексу України в частині недодержання в момент вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (п. 5 ст. 203 ЦК) документально та нормативно не підтверджуються, а тому зменшення суми бюджетного відшкодування в загальній сумі 262 964,00 грн. за податковими деклараціями з ПДВ за грудень 2017 р. та січень 2018 р. є протиправним.
Оскільки доказів, які б спростовували наведені тут доводи матеріали справи не містять, належною формою захисту порушеного права позивача є скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Макарівському районі Київської області від 23 вересня 2019 р. № 0000732353, як протиправного.
Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 19, 44, 166-168 Кодексу адміністративного судочинства України,
ПРОСИМО:
1.  Прийняти  позов до розгляду
2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Макарівському районі Київської області від 23 вересня 2019 р. № 0000732353.

Додатки:
1) Копія позову для відповідача.
2)  Копія ППР від 23 вересня 2019 р. № 0000732353.
3)  Копія акту перевірки від 7 вересня 2019 р. № 328/23–011/00951770 
4) Договір про надання послуг щодо робіт над зерновими культурами від 27 серпень 2017 р. № 1016-Г.
5) Копії банківських виписок по взаєморозрахунках з ТОВ «Аґрус» за поставлений товар за період з 1 листопада 2017 р. по 31 січня 2019 р.
6) Копії податкових накладних, отриманих від ТОВ «Аґрус» за період листопад-грудень 2017 р., та за січень 2019 р.
7) Копії ТТН за період з 1 листопада 2017 р. по 31 січня 2019 р.
8) Копії витягів із книги кількісно-якісного обліку хлібопродуктів.
9) Копії накладних на відпуск зерна в переробку.
10) Копія виробничого звіту по переробці соняшника.
11) Копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних за період з 1 листопада 2017 р. по 31 січня 2019 р.
13) Копії рахунків-фактур за період з 1 листопада 2017 р. по 31 січня 2019 р.
14) Квитанція про сплату судового збору.

(дата)	
Представник ПАТ «МЗК»                                  (підпис)                                                 П.І.Б.


