Івано-Франківський окружний адміністративний суд
Заявник: Приватне підприємство «Памолодь»
(поштовий індекс, адреса, телефон)
код ЄДРПОУ 00000000
у справі за позовом
Державної податкової інспекції
у Долинському районі 
м. Івано-Франківськ
Головного управління Державної фіскальної служби у Івано-Франківській області
про припинення юридичної особи

ЗАЯВА
про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

Постановою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 10 лютого 2019 р. у справі № 000/000/00 було задоволено позов Державної податкової інспекції у Долинському районі м. Івано-Франківська Головного управління ДФС у Івано-Франківській області (ДПІ, позивач) до приватного підприємства «Памолодь» (підприємство. відповідач) і припинено юридичну особу ПП «Памолодь» (поштовий індекс, адреса, код ЄДРПОУ 00000000). Копію постанови суду, після набрання нею законної сили, направлено Державному реєстратору за місцем реєстрації підприємства для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи. Постанову звернуто до негайного виконання.
Під час вирішення справи суд виходив з того, що відповідач зареєстрований як юридична особа 5 квітня 1995 р. і взята на облік у ДПІ як платник податків, більше як протягом одного року не подавало звітність, що встановлено актом від 19 грудня 2018 р. № 00. Суд, розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу № 000/000/00, прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та законними, надані позивачем докази та повідомлені ним обставини є достатніми для прийняття рішення по справі в порядку скороченого провадження про задоволення адміністративного позову.
Однак на час вирішення в суді справи про припинення юридичної особи існували фактичні обставини, які мають істотне значення для прийняття кінцевого рішення і не були відомі суду. 
Представником ДПІ не було повідомлено суд про те, що протягом 2015-2018 рр. ПП «Памолодь» подавало до органів фіскальної служби податкові декларації, факт подання яких підтверджується штемпелем на деклараціях.
Відповідно до: довідки ДПІ від 17 вересня 2017 р. № 3805/9/20-2020 р. у ПП «Памолодь» відсутня заборгованість перед бюджетом; листа управління Пенсійного Фонду України у Долинському районі м. Івано-Франківська від 29 липня 2017 р. № 12970/04-35; листа Івано-Франківського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів від 17 липня 2017 р. № 01-7/741-03; листа Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Івано-Франківську від 5 серпня 2017 р. № 3810/05; та листа Івано-Франківської міської виконавчої дирекції Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 1 серпня 2017 р. № 860 де вказано про відсутність заборгованості перед вказаними фондами.
У матеріалах справи містяться податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2015 - 2017 р.р., які прийняті позивачем, що підтверджується штемпелем податкового органу та їм не заперечується.
Крім того, ПП «Памолодь» досі перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Відповідно до ч.1 ст. 361 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами
Пунктом 1 ч. 2 ст. 361 КАСУ встановлено, що підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи.
Ознаками нововиявлених обставин є їхня істотність та існування під час розгляду справи. Істотними для справи обставинами вважаються такі факти і події, які мають юридичне значення для взаємовідносин сторін, що звернулися до суду з метою розгляду спірної ситуації. Тобто ці факти існували вже під час розгляду спірної ситуації в суді, але не були і не могли бути відомі ні особам, які брали участь у розгляді адміністративної справи, ні суду, який її розглядав та вирішував по суті.
Зважаючи на викладене, вищенаведені обставини є нововиявленими, оскільки є істотними обставинами, що існували на час розгляду судом справи про припинення юридичної особи, однак не були і не могли бути відомі суду. Такі обставини є істотними, оскільки впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається, а саме: якщо б вони були відомі, то суд міг врахувати б їх при вирішенні питання про припинення юридичної особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 361, 362, 369 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОСИМО:

1.  Постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 10 лютого 2019 р. у справі № 000/000/00 скасувати 
2. Прийняти нову постанову, якою в задоволенні позову Державної податкової інспекції у Долинському районі м. Івано-Франківська Головного управління ДФС у Івано-Франківській області відмовити повністю.

Додатки:
1) Копія заяви для відповідача.
2) Копію постанови Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 10 лютого 2019 р. у справі № 000/000/00
3) Копії податкових декларацій з плати за землю за 2015, 2016, 2018 роки.
4) Копія довідки ДПІ у Долинському районі м. Івано-Франківська Головного управління ДФС у Івано-Франківській області від 17 вересня 2017 р. № 3805/9/20-2020.
5) Копія листа управління Пенсійного Фонду України у Долинському районі м. Івано-Франківська від 29 липня 2017 р. № 12970/04-35.
6) Копія листа Івано-Франківського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів від 17 липня 2017 р. № 01-7/741-03.
7) Копія листа Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Івано-Франківську від 5 серпня 2017 р. № 3810/05.
8) Копія листа Івано-Франківської міської виконавчої дирекції Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 1 серпня.2017 р. № 860.
9) Копія квитанції про сплату судового збору.

(дата)
Керівник ПП «Памолодь»                                           (підпис)                                            П.І.Б.


