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Ні для кого не секрет, що в Україні значна частина економіки перебуває в тіні. І тому з метою
легалізації бізнесу й наповнення бюджету держава запровадила електронну систему
адміністрування ПДВ. У зв'язку з електронним адмініструванням ПДВ у липні 2017 року введено й
автоматичне зупинення або блокування податкових накладних / розрахунків коригування для
всього бізнесу, якщо, звичайно, останні не відповідали встановленим критеріям ризиків.

Отже, систему блокування податкових накладних була запроваджено для того, щоб вивести на
чисту воду недобросовісних платників податків.

Основна мета системи блокування податкових накладних – це моніторинг на відповідність
критеріям, що передбачено п. п. 6 та 7 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної /
розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 117 (далі – Порядок № 117).

Система блокування податкових накладних в Україні кожного року зазнає чергових змін,
контролюючі органи все частіше вдосконалюють критерії визначення ризиковості зупинення
податкових накладних.

Усі процеси щодо зупинення податкових накладних Державна фіскальна служба України (надалі –
ДФС України) вважає удосконаленням роботи системи автоматизованого моніторингу відповідності
податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для
зупинення реєстрації таких податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних (надалі – ПН/РК).

Сама система зупинення ПН/РК перебуває в системній кризі. Основна проблема не в тому, що
система блокує значну кількість податкових накладних, а в тому, що Комісія ДФС України, яка несе
відповідальність за розгляд скарг платників податків і розблокування, взагалі не розблоковує ПН/
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РК. Наразі кількість заблокованих накладних зростає, а суб'єкти господарювання, у яких
податкові накладні заблоковано, опиняються у вкрай важкій економічній ситуації.

Зазначу, що з прийняттям у 2017 році Кабінетом Міністрів України Порядку №  117 перед
платниками постала проблема, яку досі нормативно не врегульовано й не визначено чіткі критерії
ризиків визначення господарських операцій. Тобто держава фактично запровадила й установила
чіткий контроль за господарськими операціями суб'єктів господарювання для того, щоб
контролювати платника податків щодо правильності визначення об'єкта оподаткування з податку
на додану вартість з метою виявлення безпідставного формування податкового кредиту, який, як
вважає Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України, покладе край "податковим
ямам" і "податковим скруткам". Тобто заходи, які здійснила держава до суб'єктів господарювання,
на думку органів державної влади, покращать прозорість їхніх господарських операцій, а також
неухильність дотримання ними норм податкового законодавства.

Слід зазначити, що відповідно до п. 10 Порядку №  117 передбачено запровадження
певного алгоритму визначення таких критеріїв, який здійснює ДФС України за
погодженням з Міністерством фінансів України. Натомість критерії ризиковості, які
визначає ДФС України, що зазначені в п. 10 Порядку № 117, публікуються на сайті ДФС
України. Листом ДФС України від 21.03.2018 р. №  959/99-99-07-18 визначено критерії
ризиковості зупинення реєстрації податкових накладних.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН:

– первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування,
навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому
числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням
наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;

– договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження
осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

– документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти
якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

– договори, зокрема контракти у зовнішньо-економічній діяльності;

– розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

Порядок оскарження рішення про відмову в реєстрації ПН/РК

Рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або
судовому порядку.

Оскарження рішення комісій, які приймають рішення щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН, про відмову в
реєстрації, здійснюється у порядку, визначеному п. 56.23 ст. 56 ПКУ.

Платник подає скаргу протягом 10 календарних днів із дня набрання чинності рішенням комісії
контролюючого органу про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Скаргу подають до ДФС України в електронній формі засобами електронного зв'язку, з
урахуванням вимог законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні
документи та електронний документообіг".

Розгляд скарги здійснює Комісія ДФС з питань розгляду скарг за участю уповноваженої особи
Міністерства фінансів України.

Скаргу на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК розглядають протягом 10 календарних днів із
дня її отримання ДФС України. При цьому цей строк не може бути продовжено.

У скарзі потрібно зазначити такі відомості:
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– найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його
податкову адресу;

– податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в
паспорті);

– номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову в реєстрації ПН/РК в
ЄРПН;

– дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову в реєстрації ПН/РК в
ЄРПН;

– інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контролюючого органу;

– відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;

– вимоги платника податку, який подає скаргу;

– електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

До скарги платник податку може додати пояснення та копії документів, завірені у встановленому
порядку, які підтверджують інформацію, зазначену в ПН/РК, до якої застосовано процедуру
зупинення реєстрації.

Скаргу підписує і подає особисто платник податку або його уповноважений представник (в
останньому випадку до скарги додається належним чином завірена копія документа, який
засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства).

Судова практика

Верховний Суд у своїй постанові від 2 квітня 2019 р. у справі № 822/1878/18 зазначив, що лист
ДФС України № 959/99-99-07-18 від 21.03.2018 р. не є загальнообов'язковим документом і жодним
чином не впливає на права й обов'язки платників податків.

Також колегія суддів Верховного Суду наголосила, що лист ДФС України від 21.03.2018 р. №
959/99-99-07-18 не є джерелом права, і не може бути підставою для зупинення реєстрації
податкових накладних.

Також позиція Верховного Суду полягала в тому, що: "…Листи міністерств, інших органів
виконавчої влади не є нормативно-правовими актами у розумінні ст. 117 Конституції України,
тобто не є джерелом права відповідно до ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства
України. Натомість, як встановлено судами попередніх інстанцій, платник податків надав до
податкового органу первинні документи на підтвердження реальності господарських операцій.
Загальними вимогами, які висуваються до актів індивідуальної дії як акта правозастосування, є
його обґрунтованість та вмотивованість, тобто наведення податковим органом конкретних
підстав його прийняття (фактичних та юридичних), а також переконливих і зрозумілих мотивів
його прийняття. Окрім того, акти, що затверджують критерії ризиковості здійснення
операцій, мають на меті встановлення норм права, які зачіпають права, свободи та законні
інтереси громадян, а отже, підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному чинним
законодавством...".

Колегія суддів наголосила, що можливість надання платником податків вичерпного переліку
документів на підтвердження правомірності формування й подання податкової накладної
безпосередньо залежить від чіткого визначення фіскальним органом конкретного виду критерію
оцінки ступеня ризиків. Вживання податковим органом загального посилання на пункт шостий
Критеріїв оцінки, без наведення відповідного підпункту, є не конкретизованим і призводить до
необґрунтованого обмеження права платника податків бути повідомленим про необхідність
надання документів за вичерпним переліком, відповідно до критерію зупинення реєстрації
податкової накладної.
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Отже, невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми,
обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії призводить до його протиправності.

Наведена вище позиція міститься в постановах Верховного Суду від 23.10.2018 р. у справі №
822/1817/18, від 04.12.2018 р. у справі № 821/1173/17.

Наявність повноважень у органів ДФС – це одна з обставин, які входять до предмета доказування в
адміністративних справах цієї категорії. Надання органу ДФС відповідних повноважень – це
лише передумова подальшої реалізації його управлінських функцій, результатом чого в
подібних спорах є прийняття рішення, законність якого інколи ставить під сумнів порядок
прийняття такого рішення.

Зазначу про безпідставність зупинення реєстрації податкової накладної як передумови прийняття
відповідного рішення Комісії, адже у квитанції фіскали не вказують і не наводять ані конкретного
критерію оцінки ступеня ризику, ані переліку документів, необхідних для відновлення реєстрації
податкових накладних. Комісії під час розгляду документів, які платники податків надають у
повному обсязі на підтвердження реальності здійснення господарських операцій, закривають очі,
не наводячи обґрунтованих доводів у відмові реєстрації ПН/РК.

Тобто податковий орган у рішенні про відмову в реєстрації ПН/РК не наводить жодної
конкретної інформації щодо причин, підстав та обґрунтувань прийняття такого
рішення.

Загальними вимогами, які висуваються до актів індивідуальної дії як акта правозастосування, є
його обґрунтованість і вмотивованість, тобто наведення податковим органом конкретних підстав
його прийняття (фактичних і юридичних), а також переконливих і зрозумілих мотивів його
прийняття.

Платник податку має право подати письмові пояснення та копії документів до ДФС в електронній
формі протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового
зобов'язання, зазначеного в ПН/РК, реєстрацію якої зупинено.

Основною підставою зупинення податкових накладних органами ДФС є безпідставність
формування податкового кредиту платниками податків. Дослідження реальності господарських
операцій також не залишається непоміченим фіскалами під час аналізу первинних документів у
разі зупинення податкових накладних. Однак контролюючий орган ігнорує надані первинні
документи платника податків щодо походження товару, послуг, документи щодо перевезення
товару, надання послуг, а також фізичні, технічні можливості надання послуг, виконання робіт.

Дії платника податків у разі блокування податкових накладних

Якщо платник податків підпадав під критерії ризиковості зупинення реєстрації ПН/РК на підставі
наявної податкової інформації, що свідчить про ознаки здійснення ризикових операцій суб'єктом
господарювання, то платнику податків необхідно звернутися до органу ДФС за своїм
місцезнаходженням для отримання відповідних роз'яснень. Після отримання відповіді від органу
ДФС, без конкретизації, яка саме негативна інформація стала підставою для блокування
податкової накладної, – варто оскаржити дії органу ДФС в адміністративному й судовому порядку.

Найефективніший спосіб для розблокування податкових накладних – це звернення до Ради бізнес-
омбудсмена. Однак таке звернення має бути одночасно з адміністративним або судовим
оскарженням.

Також одна з рекомендацій задля уникнення блокування реєстрації податкових накладних – це
подання до ДФС України інформації у вигляді таблиці даних (J/F1312302) за допомогою
програмного забезпечення M.E.Doc. Таблиця надсилається лише в електронному вигляді засобами
електронного зв'язку з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному
законодавством за допомогою електронно-цифрового підпису.

Також платнику податків слід подати до органу ДФС за місцем обліку (юридична, податкова
адреса) бухгалтерську довідку з інформацією про наявність виробничих потужностей; складських
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приміщень; земельних ділянок (власні чи орендовані); перелік штатного персоналу; копії
відповідних документів, що підтверджують перевезення, оприбуткування товару, зберігання та
кінцеву реалізацію товару, послуг.

Рекомендую більш докладно аналізувати контрагента, з яким ви плануєте здійснювати
господарську діяльність. Проводити системний аналіз на сайті ДФС України про
наявність податкового боргу в контрагента, а також аналіз Єдиного державного
реєстру судових рішень щодо наявності кримінальних проваджень стосовно посадових
осіб контрагента за ухилення від сплати податків. Розробляти та вдосконалювати
податкове планування на підприємстві.

ВИСНОВОК:

Із прийняттям названих вище регуляторних актів та запровадженням механізму зупинення
податкових накладних в Україні почалося масове блокування податкових накладних, що фактично
поставило весь економічний сектор у безвихідь та унеможливлює здійснення господарської
діяльності багатьма підприємствами та фізичними особами – підприємцями.

Наша держава в особі контролюючих органів намагається боротися з порушеннями у сфері
податкового законодавства. На думку фіскалів, суб'єкти господарювання, використовуючи у своїй
діяльності "податкові ями", "транзитні потоки", завжди знаходять можливості обійти податковий
закон. А ось добросовісні платники податків продовжують потерпати від цієї незрозумілої боротьби
з боку фіскальних органів. Надія у платників податків одна: чи стануть такі заходи від
контролюючих органів більш дієвими? Час покаже.
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