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Головне управління ДФС у Черкаській
області
вул. Хрещ атик, 235,м. Черкаси,Черкаська
область, І 8002
Комунальне підприємство "Аеропорі
Черкаси Черкаської обласної ради"
вул. Смілянська, І68,м. Черкаси,Черкаська
область. 18036

Направляється копія рішення від 25.02.2019 в адміністративній справі № 2340/5022/18.
для відома.
Додаток: копія рішення на 2 арк.

Суддя

Н.В. Гараіценко
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РІШ ЕННЯ
ІМ ЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2019 року

справа № 2340/5022/18
м. Черкаси

Черкаський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Гаращ енка
В.В., розглянувш и в порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного
провадження в місті Черкаси адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС
у Черкаській області до комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної
ради» про стягнення податкового боргу,-

ВСТАНОВИВ:
Головне управління ДФС у Черкаській області звернулось до суду з позовною заявою
до комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради», в якій
просить:
стягнути кошти з рахунків у банках комунального підприємства «Аеропорт Черкас
Черкаської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01130710, адреса: 18036, Черкаська область, м.
Черкаси, вул. Смілянська 168) на користь бюджету через Головне управління ДФС у
Черкаській області (18002, м. Черкаси, вул. Х рещ атик, 235, код ЄДРПОУ 39392109)
податковий борг в сумі 8257750 грн. 19 коп.
Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач має непогаш ений податковий борг на
загальну суму 8257750 грн. 19 коп., який позивач просить стягнути в судовому порядку.
П редставник позивача в судовому засіданні 25.01.2019 позовні вимоги підтримав та
просив позов задовольнити повністю.
П редставник відповідача проти задоволення позову заперечував, просив відмовити в
його задоволенні. Проте відзив у встановлений судом строк не подав, доказів в спростування
заявленого позову не надав.
Керуючись положеннями ч. 5 ст. 262 Кодексу адміністративного судочинства України
суд постановив ухвалу від 25.01.2019, із занесенням до протоколу судового засідання, про
подальший розгляд справи в порядку письмового провадження без повідомлення сторін.
Розглянувш и подані документи і матеріали, оцінивши належність, допустимість,
достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх
сукупності, суд встановив наступне.
КП «А еропорт Черкаси Черкаської обласної ради» зареєстроване як суб'єкт
господарю вання - ю ридична особа, яка перебуває на обліку як платник податків в органах
доходів і зборів.
З матеріалів справи вбачається, що відповідач має непогаш ений податковий борг перед
бюджетом на загальну суму 8257750,19 грн. по земельному податку з ю ридичних осіб, що
виник згідно наступних документів:
-п о д атко во ї декларації з плати за землю № 9021616920 від 16.02.2017 термін сплати
30.11.2017, 30.12.2017 за 2 місяці з щ омісячним платежем 351224.11 грн., термін сплати
30.01.2018 з щ омісячним платежем 351224,13 на загальну суму 1053672,35 грн.;
-/податкової декларації з плати за землю № 9024426624 від 19.02.2018 термін сплати
02.03.2018
30.11.2018 за 10 місяців з щ омісячним платежем 346947,28 грн., на загальну сум
3469472,80 грн.;

2

- акту про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгоджених
податкових зобов'язань до бю джету № 4010/23-00-12-0506/1130710 від 12.06.2018 та
податкового повідомлення-ріш ення № 0051911205 від 26.06.2018 на суму 7035,49 грн.;
- акту про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгоджених
податкових зобов’язань до бю джету № 5578/23-00-12-0506/1130710 від 24.07.2018 року та
податкового повідомлення-ріш ення № 0066731205 від 08.08.2018 року на суму 1285057,44
грн.;
- акту про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгоджених
податкових зобов'язань до бю джету № 5004/23-00-12-0506/1130710 від 09.07.2018 року та
податкового повідомлення-ріш ення № 0063081205 від 25.07.2018 року на суму 132132,52
грн.;
- акту про результати камеральної перевірки своєчасності сплати узгоджених
податкових зобов’язань до бю джету № 6056/23-00-12-0506/1130710 від 03.08.2018 року та
податкового повідомлення-ріш ення № 0068711205 від 15.08.2018 року на суму 71303,01 грн.
Залишок несплаченої пені, відповідно ст. 129 Податкового кодекс) України складає
2239076,58 грн.
Станом на день звернення до суду вказана заборгованість є непогаш еною.
У зв ’язку з відмовою у самостійному погашенні податкового боргу, позивач звернувся з
позовом до суду.
Вирішуючи спір по суті, суд виходить наступного.
Статтею 67 Конституції України визначено, що кожен зобов’язаний сплачувати
податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Відповідно до п п .14.1.175. п.14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПК
України), податковий борг - сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого
платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогаш еної пені, нарахованої у
порядку, визначеному цим Кодексом.
Згідно з п.п.16.1.4. п.16.1 статті 16 ПК України, платник податків зобов’язаний
сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та
законами з питань митної справи.
Згідно з п. 49.1 статті 49 ПК України, податкова декларація подається за звітний період
в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку
платник податків.
Згідно з п. 49.2 статті 49 ПК України, платник податків зобов’язаний за кожний
встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у
разі наявності показників, які підлягаю ть декларуванню , відповідно до вимог цього Кодексу
подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.
Згідно з п. 46.1 статті 46 ПК України податкова декларація - документ, що подається
платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим
Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого
здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються
обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним
законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і
сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого
(виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або
сплаченого податку.
Податкове зобов’язання визначене самостійно платником в податковій декларації в
силу положень п.54.1 статті 54 ГІК України не може бути оскарж ене платником податків в
адміністративному або судовому порядку і вважається узгодженим.
Відповідно до п. 57.1 статті 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно
сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації,
протягом 10 календарних днів, що настаю ть за останнім днем відповідного граничного
строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків,
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встановлених цим Кодексом.
Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України, у разі визначення грошового
зобов’язання контролю ю чим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6
пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану
суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настаю ть за днем отримання
податкового повідомлення-ріш ення, крім випадків, коли протягом такого строку такий
платник податків розпочинає процедуру оскарження ріш ення контролю ю чого органу.
Тобто, заборгованість, яка виникла у зв’язку з несплатою відповідачем задекларованих
податкових зобов’язань є узгодженою.
Отже, згідно вимог п .п .14.1.175 п. 14.1 статті 14 ПК України сума узгодженого
грошового зобов’язання, але не сплаченого платником податків у встановлений цим
Кодексом строк є податковим боргом.
Відповідно п. 59.1, п.59.4, п.59.5 статті 59 Податкового кодексу України, у разі коли у
платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому
податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового
повідомлення-ріш ення.
Податкова вимога надсилається також платникам податків, які самостійно подали
податкові декларації, але не погасили суми податкових зобов'язань у встановлені цим
Кодексом строки без попереднього надсилання (вручення) податкового повідомленнярішення.
У разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума
податкового боргу збільш ується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого
платника податку, що існує на день погашення.
Податкове повідомлення-ріш ення від 26.06.2018 № 0051911205 на суму 7035,49 гри.
отримано уповноваженою , особою відповідача Чепурною 11.07.2018, про що свідчить
рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.
Податкове повідомлення-ріш ення № 0066731205 від 08.08.2018 року на суму 1285057.44
гри., отримано уповноваженою особою відповідача Чепурною 10.08.2018. про що свідчить
рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.
Податкове повідомлення-ріш ення № 0063081205 від 25.07.2018 року на суму 132132,52
грн., отримано уповноваженою особою відповідача Чепурною 10.08.2018, про що свідчить
рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.
Податкове повідомлення-ріш ення № 0068711205 від 15.08.2018 року на суму 71303,01
грн., отримано уповноваженою особою відповідача Чепурною 21.08.2018, про що свідчить
рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення.
Оскільки податкові повідомлення-ріш ення вручено уповноваженій особі відповідача,
останній не надав належних та допустимих доказів оскарж ення рішень контролюючого
органу, тому відповідач зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання
протягом 10 календарних днів, що настаю ть'за днем отримання податкових повідомленьрішень.
Враховуючи, що в матеріалах справи відсутні докази сплати відповідачем у встановлені
законодавством строки податкового боргу в повному обсязі, суд приходить до висновку про
обґрунтованість позовних вимог про стягнення коштів з відповідача в рахунок погашення
податкового боргу у сумі 8257750 грн. 19 коп.
Відповідно до частини 1 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України,
кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких грунтуються її вимоги та заперечення,
крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.
З урахуванням наведеного, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного
аналізу положень чинного законодавства України та оцінки наявних у матеріалах справи
доказів в сукупності, суд дійш ов висновку, що позовні вимоги є обгрунтованими та такими,
що підлягають задоволенню в повному обсязі.
Підстави для розподілу судових витрат відсутні.
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Керуючись ст.ст. 6, 9, 14, 77, 241-246, 255, 295, 370 Кодексу адміністративного
судочинства України, суд,ВИРІШИВ:
А дміністративний позов задовольнити повністю.
Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих комунальне підприємство «Аеропорт
Черкаси Черкаської обласної ради» (код ЄДРПОУ 01130710, адреса: 18036, Черкаська
область, м. Черкаси, вул. Смілянська 168) на користь бю джету через Головне управління
ДФС у Черкаській області (18002, м. Черкаси, вул. Хрещ атик, 235, ідентифікаційний код
39392109) податковий борг у сумі 8257750 (вісім мільйонів двісті п ’ятдесят сім тисяч сімсот
п ’ятдесят) грн. 19 коп.
Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка
може бути подана до Шостого апеляційного адміністративного суду в порядку та строки,
передбачені статями 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України з
урахуванням особливостей п. 15.5 Розді.
'<Перехідні положення» цього Кодексу.

Суддя

Суддя
адміні

Р І Ш Е Н Н Я СУДУ
НЕ Н А Б Р А Л О
ЗА КО Н НО Ї СИЛИ

. Гаращенко
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