ІІ. ПДВ
2.1. Чи включається до податкового
кредиту сума податку на додану вартість,
відображена в податковій накладній, яка
була вчасно зареєстрована в ЄРПН, але не
включена до складу податкового кредиту
протягом 365 календарних днів?
ДФС в своєму листі від 29.08.2016 №
18631/6/99-95-42-01-15 робить висновок, що
якщо сума ПДВ, відображена в податковій
накладній, яка була вчасно зареєстрована в
ЄРПН, та з дати складання якої не минуло
1095 днів, не була включена до складу податкового кредиту протягом 365 календарних
днів, платник податку може включити таку
суму ПДВ до податкового кредиту шляхом
подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, з урахуванням строків давності, визначених статтею
102 Кодексу.

ІІІ. Податковий
облік
3.1. Як правильно відображати в податковому обліку операції з виплати винагороди
нерезиденту за право використання в
господарській
діяльності
комплексу
програмного забезпечення?
В
своєму
листі
від
05.09.2016
№
19710/10/26-15-12-05-11 ГУ ДФС у м. Києві
робить висновок, що витрати, які враховуються при обчисленні об’єкту оподаткування, визначаються відповідно до національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Тобто, формування витрат з
виплати винагороди нерезиденту за право
використання в господарській діяльності
комплексу
програмного
забезпечення
резиденту Республіки Кіпр при визначенні
фінансового результату до оподаткування
відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку з врахуванням норм п. 140.5
ст. 140 ПК України.

ІV. Судова практика розгляду податкових спорів
Вищий адміністративний суд у справі, розглядаючи матеріали справи К/800/9148/16,
дійшов висновку, що Постанова Львівського
окружного адміністративного суду від 10
листопада 2015 року та ухвала Львівського
апеляційного адміністративного суду від 10
березня 2016року у справі №813/3911/15
мають бути частково скасовані, та виніс нове
рішення у справі.
Спеціалізованою державною податковою
інспекцією
з
обслуговування
великих

платників у місті Львові у період з 23 по 29
грудня 2014 року проведено документальну
позапланову виїзну перевірку ТОВ «Яблуневий Дар» з питань дотримання вимог валютного законодавства по взаєморозрахунках з
контрагентами PROEKO Mikolaj Marciniak,
GATEBORG SOLUTIONS та PETERGROW
LIMITED. За результатами вказаної перевірки
12 січня 2015 року складено акт №
1/28-06-45/32475074, в якому зазначено про
допущення позивачем порушень вимог статті
2 Закону України «Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті» та статті 9
Декрету Кабінету Міністрів України «Про
систему валютного регулювання і валютного
контролю» №15-93 від 19 лютого 1993 року.
У зв'язку з виявленням зазначених порушень
відповідачем 27 лютого 2015 року прийнято
податкове повідомлення - рішення №
0000024500/2877, яким визначено суму
грошового зобов'язання за платежем
порушення термінів розрахунків у сфері
ЗЕД, порушення порядку декларування
валютних цінностей у сумі 40422734,39 грн.
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої
інстанції, з яким погодився суд апеляційної
інстанції, дійшов висновку, що позивач не
лише виконав усі вимоги іноземних контрактів, але і вжив усіх можливих заходів,
спрямованих на попередження та уникнення
правопорушення при здійсненні розрахунків
в іноземній валюті, що свідчить про відсутність вини у його діях та підстав для нарахування пені в сумі 40415025,21 грн. Проте суд
касаційної інстанції не погодився з такими
висновками, виходячи із наступного.
Частиною 2 статті 4 Закону України «Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті» закріплено, що у разі прийняття до
розгляду судом, Міжнародним комерційним
арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій
палаті України позовної заяви резидента про
стягнення з нерезидента заборгованості, яка
виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені
статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені
Національним банком України відповідно до
статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня
за їх порушення в цей період не сплачується.
Відповідно до частини 3 зазначеної норми у
разі прийняття судом рішення про відмову в
позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи
залишення позову без розгляду строки,
передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або
встановлені Національним банком України
відповідно до статей 1 і 2 цього Закону,
поновлюються, і пеня за їх порушення
сплачується за кожний день прострочення,
включаючи період, на який ці строки було
зупинено.
Постановляючи рішення про задоволення
позову, суди першої та апеляційної інстанцій
дійшли висновку, що термін «прийняття до
розгляду судом» слід розуміти як подання
відповідного позову до суду, Міжнародного
комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України. При цьому, та обстави-

на, що по частині договорів позивач спочатку
звернувся до Міжнародного комерційного
арбітражного суду при Торгово-промисловій
палаті України із позовами про стягнення, а
потім подав відповідні позови до господарського суду, що зумовило припинення розгляду
справи у
Міжнародному комерційному
арбітражному суді при Торгово-промисловій
палаті України, судами визначена як така, що
відповідно до частини 2 та 4 статті 4 Закону
України №185/94-ВР зупиняє нарахування
пені та звільняє позивача від її сплати.
Проте, звернення позивача до господарського суду зумовило припинення розгляду
справи у
Міжнародному комерційному
арбітражному суді, та, відповідно, за наслідками розгляду справ Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України рішення про задоволення позову прийняті не були.
За таких обставин, на підставі частини 3
статті 4 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону,
поновлюються і пеня за їх порушення
сплачується за кожний день прострочення,
включаючи період, на який ці терміни було
зупинено.

Коментар:
Висновок Вищого адміністративного суду України вбачається
цілком справедливим – оскільки
розгляд справи Міжнародним
комерційним арбітражним судом
при Торгово-промисловій палаті
України було припинено внаслідок звернення позивачем до
іншого суду, строки щодо здійснення імпортної операції були
поновлені, а за їх недотримання
було цілком правомірно нараховано пеню. В цьому контексті важко
відмітити, що для незастосування
пені за порушення строків здійснення
валютних
розрахунків
важливий не тільки факт подання
позовної заяви до суду, а в першу
чергу прийняття по неї позитивного рішення судом.

У разі виникнення питань та необхідності отримання консультації, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів АБ "Радзієвський і партнери"
info@rplaw.com.ua
facebook.com/rplawua
http://www.rplaw.com.ua

+38 044 227 67 04
Україна, м. Київ, 01054,
вул. Бульварно-Кудрявська, буд.36, оф.1

