До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі
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Справа № ________________

.U

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про скасування податкового повідомлення-рішення № _________ від ____________ року
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З ___________року по ___________ року Державною податковою інспекцією у
______________ районі __________ у м. ____________ проведено документальну
позапланову виїзну перевірку ____________________ (код за ЄДРПОУ __________) (далі
‒ Позивач) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з
__________ (код за ЄРДПОУ ___________) за період ____________ року.
За результатами проведеної перевірки інспекторами Державної податкової інспекції
______________ складено Акт № ________________ від _________________ року, в якому
встановлено порушення п. _____ Податкового кодексу України, в результаті чого
позивачем нібито занижена сума податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до
бюджету у сумі _________________ грн.
_________________ року на поштову адресу ___________________ надійшло
податкове повідомлення-рішення № ___________від _____________ року.
Даним податковим повідомленням-рішенням встановлено, що протягом 10 днів з
моменту отримання вказаного повідомлення-рішення _________________ зобов’язане
перерахувати до бюджету _____________ грн (основні платежі) та __________ грн
(штрафні санкції).
Позивач не погоджується з висновками Акта перевірки та сумою податкового
зобов’язання, а також штрафних санкцій, з огляду на таке.
Згідно з п. 85.2 ст. 85 Податкового кодексу України після початку документальної
перевірки платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам органів
ДПС у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки.
Враховуючи положення даної норми Податкового кодексу України, нашим
підприємством було надано всю необхідну для проведення перевірки первинну
документацію по взаємовідносинах з ________________ (договори, акти, податкові
накладні тощо).
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Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІІ підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення
господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення
господарської операції, а якщо це неможливо ‒ безпосередньо після її закінчення. Для
контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть
складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть
бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові
реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені
якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру
господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції
і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу
ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Надані на перевірку документальні матеріали по фінансово-господарських
відносинах між ________________ з ____________________ за період ____________ року
відповідають визначеним вище положенням чинного законодавства України та мають
юридичну силу, а тому не вбачається підстав для визнання факту заниження
_____________ суми ПДВ на загальну суму ___________ грн.
Всі документи, договори, податкові накладні, видаткові накладні, акти здачіприймання робіт (надання послуг), банківські виписки були складені відповідно до вимог
чинного законодавства України, підписані та скріплені печатками сторін.
Зазначене вище свідчить про наявність фінансово-господарських відносин між
_______________ та __________________.
Згідно з частиною першою ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», якщо відомості, які підлягають внесенню
до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються
достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не
внесено відповідних змін.
На момент укладення Договорів між _____________ та _____________ відомості
про контрагента містилися у Єдиному державному реєстрі, установчі документи
контрагентом були пред’явлені.
Отже, контрагент _____________________ не мав дефектів у своєму правовому
статусі та мав право укладати договори та вчиняти інші юридично значимі дії.
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Відповідно до п. 185.1 ст. 185 ПК України об’єктом оподаткування є операції
платників податку:
а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території
України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права
власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на
умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування
лізингоотримувачу/орендарю;
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