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Колегiя суддiв Впщого адмiнiсrративпого суду УкраiЪи у сl&,rадi:
голов}.Iочого

суддiв:

суддi:

Стршечь Т,Г.,
Голяшкiпа О.В.,
3айця В.С.,

письмовому проваджевнi касацiйнi скарги Товариства з обмежепою
вiдповiдальIriстю (МАКО АКТИВл та Торгово_промисловоi лалати Укрдни
ша постапоsу Донецького окр}жяого адмiнiстрамвного суду вiд 22 всресця 2015 року
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Донецького апеляцiйпого адviнiстративного суду вiд 0З листопада 2015 року
Na805/2079l15
Товариства з обмежевою вiдповiдальвiстю (МАКО АКТИВD
тлrrлDл-ппл\.l,.плDлi пqп.т,, vl.латu,,
визнанЕ, дiЙ протиправвими та зобов|язанвя вчинити певнi дii, -

ВСТАНОВИЛА:
Товариqтво з обмсженою вiдповiдальвiстrо (МАКО АКТИВD зверЕулось до
Доцецького окружного адмiнiстратпвпого суду з позовом до Торгово-промисловоi паrати
УкраlЕи про визнання протиправними дiй ТорIово-промисловоТ палати Украiви цодо
вiдлrови у засвiдченнi форс-мажорцих обставин (обставин вепереборноi сили), викладеяi у
листах Ngl 150/05-5.4 вiд lЗ березпя 2015 року, N9l887/05,0-5.4 вiд 30 квiтня 2015 року,
}ф1653/05,0-5.4 вiд 10 квiтпя 2015 року, }ф1888/05.0-5.4 вiд 30 квiтня 20l5 року та
зобов'язанЕя видати сертифiкат про засвiдчеЕня форс-махорних обставин (обставин
непереборноi сили) у виглrдi акгiв тероризму па територii м. Донецьм Донецькоi областi для
суб'€кгiв господарювання за псiдатховими зобов'язаннями для вiдстрочення грошових
зобов'язань або податкового борry за податковим зобов'язанвям зi сплати авансового внеску
приб)ток за березень 2015 року, а тмож зi сплати земельЕого податку за сiчень

з податку Еа

20l5 року.
Постаповою ДоЕсцького окр}скпого адмiнiстративного сулу вiд 22 вересЕя 20 l 5 року,
змишеною без змiн ухвалою Доцецького апеляцiЙяого адмiнiстративного суду вiд 03
листопада 2015 року, у задоволепЕi позов}Iих вимог вiдмовлено.
Не погодж}rочись з рiшевпями судiв попереднiх irrстанцiй, Товарис,lво'з
вiдповiдальнiстю uMAKO АКТИВ'l звернулось до Вишого адмiн ic фативt}ого суду УЦЦi
касацiйною скаргою. в якiй. посилаючись на порушення сулами ноф матерiа.;rщогl
процесуzlльного права. просить вищезазначенi суловi рiшення скасуваф',та у]lчкfli,,
яким позовнi вимоги
ý.
..ii
,, Е
Також не поюджуlочись з рiшеняями сулiв попере,анiх iýанчil. _'Тф
промислова палата Украiпи звернудась до Вицого адмiнiстративвого}gц5^,,.fi
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касацifiною скаргою! в якiй, посилаючлсь на порулевня судtмtt Еорм матерiаJlьяого та
процесуzrльЕого права, просить вищезчцначенi судовi рiшенн, скасувати та закрити
провадхення у справi.
Справу розглянуто в поряllку письмового провадження, встФlовленого пунктом 1
частипи l статгi 222 Кодексу адмiвiстративного судоrмнства Украiяи.
ЗаслухазIш, суддю-доповiдача, розглянувши i обговоривши доводи касацiйпих скарг,
перевiривши правильпiсть застосувавня судами норм матерiального та процесуального пр,ва
i надаяоТ ними правовоТ очiнки обставин у справi. дослiдивши матерiали справи. колегiя
су,ллiв дiйшла висновку, цо касацiйпа скарга Товариства з обмежеЕою вiдповiда,rьнiстю
(МАКО АКТИВ) пiдляга€ частковому задоволенвю, а скарга Торгово-промисловоi палати
Украiни - задоволенню у повному обсяli з насrдних лilстав,
Згiдпо частини 2 стапi 220 Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни, суд
касацiйноi iнстанцii переглядас судовi рiшення судiв першоТ та апеrrяцiйпоj iнстанцiй в
межах касацiйЕоi скарпr.
Судами попереднiх iястаяцiй встаяовлено, цо ТОВ (МАКО АКТИВ) звервулось до
ТПП Украiни iз заявоlо вiд 05 березня 2015 року Nr05/0З_l5 про засвiлчення форс мажорних обставиЕ (обставин вепереборноi сили) для суб'ектiв господарюваняя/фiзичних
осiб 3а податковими зобов'язацнями д'1я вiдстрочепня грошових зобов'язань або податкового
боргу зi сплати земельного податку за сiчень 2015 року, TepMiH настання лодаткового
зобов'язаяня - 02 березня 2015 року, як передбачено ст. 57 податкового кодексу Украlъи вiд
02 rрудня 20l0 року N9 2755-VI (зi змiнами та доповЕеянями), c},r,ra зобов'язання становить
5801,52 гря, (T.l а.с.24-26).
13 березяя 2015 року ТПП Украiни надало вiдповiдь за N9 l 150/05-5.4 на змву ТОВ
(МАКО АКТИВ) вiд 05 березЕя 2015 року N905/03-15 про засвiдчення форс - мажорних
обставин (обставин непереборноi сили) лля суб'ектiв господарюванвя/фiзичних осiб за
податковими зобов'я3аllнями д],я вiдстроченпя грошових зобов'язань або податкового боргу
зi сп,rатIl зе}tелLЕого псдатiijl за сiчевь 2015 року, яксiо, эазпачено, цо зa1 pg]irbтaтolt
розгляду змви i надапих докlт"tентiв встаtlовлено: згfiно пiлпlпкry 14.1.147 пlвкry l4.1
статгi 14 Податкового кодексу Украlни плата за землю - загальнодержавний податок, який
справлясться у формi земельного податку та оревдноi плати за земельвi дiлянки державноj та
KoMyHaJtbHoi власностi. Платниками податку € власники земельних дiлянок, земельяих
часток (паiЪ) та землекорисryвачi (ст. 269 Податкового кодексу Украlпи). Статтею б Закону
Украiни <Про тимчасовi ]aцодl на перiод проведення антитерористичноi операчii".
]вiльнено вiд сплати орендноТ плати за корист}ъalння земе.]ьними дiлянками державноТ m
комувальноТ власностi суб'ектiв господарюваЕня, якi здiЙснюють дiяльвiсть на територii
проведення антитерорцстичноi операцiт. Зазначеною нормою не вимaгаеться подмня до
податкових органiв дерхавноi фiскально'i служби сертифiкату про засвiлчення форсмФкорних обставин. Тому, вiдповiдпо до пп,6.9, 6,14 Регламенту ТПП Украiни, не вбача€ться
пhстав для засвiдченйя форс-мажорпих обставия (обставин непереборяоi сили) (т.1 а.с.27).
ТОВ <МАКО АКТИВ)) листом N9 24l04-|5lЗ ьlл24 квiтня 2015 року повторно надirло
заяву до ТПП УкраiЪи про засвiдченвя форс-мажоряих обставив (обставиlr непереборяоi
сили) для суб'еrriв господарювмвя/фiзичних осiб за податковимй зобов'язаЕнями д,lя
вiдстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу зi сплати земельного податку за
сiчепь 2015 року з ура,\уванням положеItь листа ТПП Украiни вiд 13 березня 2015 року за
N91150/05-5.4, до заяви доданi наступнi докумеmи: копiя платiжного дорученчяiq.{Яйдлj
банку про сплату послуг за вст.lновленим тарифом, копiя витягу iз €дивdго дер&l
ресстру юрщlичяих осiб та фiзичню< осiб пiдприсмцiв, копiя виписки iз €линого щржаi
ресстру юридичних осiб та фiзичпих осiб пiдприсмцiв, офсрта (пропоgrцiя) ati-fu'l
послуг за пйписом керiвника та з вiдбитком печатки суб'€кта госпdларrоtiiii_frЕ
примiрttикм за встаповленою формою. оригiнм дор}чеllIIя на отриvання'с
примiрника акта Еадаtпих послг представником змвника, копiю податiювоi д

плати за земдю на 2015 piK з лолатками та копiю квитапцii No2 про прийняггя декларацiТ (т.1
а.с.28-Зl).
30 квiтня 2015 року ТОВ (МАКО АКТИВD оrримало вiдповiдь вiд ТПП Украiни за
}lЪ1887/05.0-5.4 ва з.цву товариства про засвiдчення форс-мажорвих обставия (обставия
непереборЕоi сили) лля суб'ектiв господарювання/фiзичвих осiб
податковими
3обов'язанЕя{и д.rrя вйстроченпя грошових зобов'язань або податкового борry зi сплати
земельного податку за сiчепь 2015 року, якою з.lлишено без розгляду зверяенЕя ТОВ
"МАКо АКТИВll ] причин ненадання ]мвником доказiв HаяBHocTi 3емельноi дiлянки та
форми ii власностi (договори, акти постiйного користування тощо); документи про взяття на
податковий облiк за мiсцезнаходжевtlям земельпоi дiлянки (довiдка за формою lб ОПП або
iпше), та роз'яснено, що позивач вправi повторно зверн}тись до ТПП Украiпи пiсля
виправлешIя Еедолiкiв, якi вказанi у вiдповiдi про залишевня змви без розг,tяду. (т.1 а,с.32)
30 березня 2015 року ТОВ (МАКО АКТИВ) надало заяву до ТПП Украiни за вих.
N9З0/0З-15 про засвiдчення форс-мажорних обставин (обставиЕ непереборяоi сили) для
суб'екriв господарювання/фiзичних осiб за податковими зобов'язанпями для вiдстрочення
грошових зобов'язапь або податкового борry зi сплати авансового впеску з податку на
приблок за березевь 20l5 року, TepMiH наст.lлtlя податкового зобов'язання 30березвя20l5
року та кожного нас]упноrо звiтного мiсяця до тидцятого числа погочноло мiсяця. як
передбачево Податковим кодексом Украitlи, с)тrа зобов'язавь стаtrовить 25 793,00 грн, (T.l
а.с.33_35).
ТОВ (МАКО АКТИВ)) l0 квiтня 2015 року отримzurо лист вiд ТПП УкраiЪи за
Nel653/05,0-5.4 в якому вказано, що у зв'язку з ненЕцежним оформлевням докуrtентiв, а
самеj ненаданням пiдтверджуючих локдлентiв немокпивостi ведення господарськоI
дйльностi, заJlишеЕо змву без розглялу. Пiсля усунеяпя недолiкiв, ПАТ (МАКО АКТИВ))
вправi повторво звервlтись ло ТПП УкраiЪи (т.1 а.с,36).
24 квiтЕя 2015 року ТОВ (МАКО АКТИВ) повторно надало заву до ТПП УкраiЪи за
вих. N24/04-15/4 про засвiдчеЕня форс_vажоряuх обстаRин (обстаrlltl цепереборноТ сили)
для суб'с!сriв го;подарюванЕя/фiзичяих осiб за податковими зобов'язання дrrя вiдстрочення
грошових зобов'язань або податкового боргу зi сллати аваlIсового внеску з податку на
прибlток за березевь 20l5 року (T.l а.с.37-40).
Листом вiд 30 квiтяя 2015 року за Nэ l888/05.0-5.4 ТПП УkтаiЪи надало ТОВ (МАКО
АКТИВ)) вiдповiдь, якою залишеЕо без розгля,чу зверЕення позивача та зщначено, що
змвпиком не надапi докумеЕти, якi пiдтвердяq4оть дату узяття IIа податковий облiк; вiдс}твi
докази вп,'rиву aKTiB тероризму на дiяльнiсть пiлприсмстваl докaви HаuBHocTi податкового
борry; копiя ваказу керiвника пiдпри€мства про приз)пицецня роботи пiдприсмства та його
працiвникiв, викликшtе обставинами певiдкла,двоi сили; копiя наказу про простiй у роботi
оргапiв доходiв i зборiв (органiв державвоi фiскмьноi служби) Донецькоj або Лугавськоi
областей, у якому перебувае ва облiку платяик податкiв та облiковусться податкове
зобов'язанЕя (грошове зобов'язавня), що стало податковим боргом; документ, що
пiдтверджус вимушеве приз}rпивення роботи головного управлiвня Державноi казначейськоi
слуi(би в Довецькiй та Лугапськiй областях, що виникJIа у зв'язку з проведенням АТО (T.l
a.c.4l),
Проте, вирiшуточи спiр по clTi, суди попередliх itrстаяцiй не звернули увагу на
Еаступпе.
Згiдно обставин справи Miж сторонtми випик спiр щодо вiдмови у видачi
про засвiдчепня форс-мажорЕих обстaвин.
Вiдповiдно до частияи 2 cтalTi 2 Колексу алмiнiстративного су
ад,.riнiстративних судiв моя(гь бупr оскаржевi будь-якi рiшенЕя,
суб'€кIiв владних повноважень, KpiM випадкiв, коли щодо таких рiшепь,
Конституцiею чи законами УкраiЪи встаповлево iнший порядок судо
Згiдно з пункгом l частияи першоi cтaтгi 3 Колексу алltлiнi
Укра'iни справа адмiЕiстративноj юрисдикцii - це переданий на вирiшеппя

за

суду публiчно-правовий спiр, у якому хоча б однiею зi сторiя с оргав виконавчоi влади,
оргац мiсцевого сatмоврядуваЕвя! iiяя посадова чи службова особа або iнший суб'€кт, який
здiйсвюе в,rадпi управлiпськi функцii на ocнoвi зalконодавства, в тому числi ва виконatння
делеговмих повЕоважень.
За правилами частини 2 cTaTTi 4 Кодексу адмiцiстратпвного судочинства Украiни
юрисликчй алмiнiстрамвних судiв поширюсться на Bci п5блiчно-лравовi спори. KpiM спорiв.
для яких всlalяовлений iнший порядок с) довоI о вирiшеfifiя.
Положецнями пункту 1 частиви дrугоi статгi 17 Кодексу адмiнiстративного
судочивства УкраiЪи визЕачено, що компетенцiя адмiнiстративяих судiв поширю€ться па
спори фiзичяих чи юриди.пrих осiб iз суб'ектом владних повновlDкень цодо оскарженця його
рiшепь (вормативво-правових aKTiB або правових aKTiB iндивiдуальноi дii), дiй чи
бездiяльвостi.
За визначевням п)aнкту 7 частиЕи першоi статгi 3 Кодексу адмiнiстративпого
судочиIiства Украiни суб'ект владIlих повноважеяь це орг,шl державноi влади, орган
мiсцевого самоврядування, i'хня посадова чи службова особа, iЕший суб'ект при здiйсненнi
ними владпих ),правлiнських фуякцiй па ocHoBi законодавства, у тому числi на виконання
делеговatних повновФкеЕь.

Отже, до компетепцii адмiнiстративних судiв пмежать спори фiзи.пrих чи юридичних
осiб з оргавом державпоi влади, оргапом мiсцевого самовряд}ваЕня, iхЕьою посадовою або
службовою особою, предItетом яких с перевiрка закояностi рiшень, дiй чи бездiяльпостi цих
оргапiв (осiб), вiдповiдно, прийпятих або вчиЕених ними при здiйснеЕпi владнпх
управлiпських функцiй,
Вiдповiдяо до cTaTTi 1 Закопу УкраrЪи (Про торгово-промисловi палати в YKpaiHill
торгово-промислова п&lата е ЕедержавЕою неприб}тковою самоврядною органiзацiсю. яка
об'едтус юридичЕих осiб, якi cTBopeHi i дiють вiдповiдно до законодавства Украiни, та
громадяп Украiви, заресстрованих як пiдприсмцi, та ix об'едпаппя.
Згiдпо частинп 1 cтaтi 3 Закову УкраiЪи (Про торгово-промисловi пацатп в УкраlЪi)
торгово-промисловi пalлати створюються
метою сприяння розвитковi народноrо
господарства та нацiональцоi екопомiки,
iЕтеграцiT у cBiToBy господарську систему,
формуванню сучасяих промисловоi, фiпапсовоi i торговельноi iнфраструктур, створенrtю
сприятливи\ ),voB для пiдлрисмницькоi дjяльносгi. всебiчному розви,lковi ycix видiв
пiдприсмництва, Ее заборонених законодавством УкраiЪи, науково-техЕiчних i торговельних
зв'язкiв мiж украlнськими пiдприсмцями та пiдприсмцями зарубiжних краЪ.
Частипою 2 сlатт1 4 ЗакоЕу УкраiЪи (Про торгово-промисловi пмати в yкpaiili))
переабачено. що вгруlання державних органiв,lа ix посадових осiб у дiяльнiсlь loploвoпромислових палат! так само як i втр)rчанgя торгово-промислових пмат у дiя,]ьнiсть
держaвЕих оргatвiв та i.х посадових осiб не допускасться.
Статтею б ЗакоЕу УкраiЪи <Про тимчасовi з.lходи на перiод проведення
антитерористичноi операцii" }акрiплено. шо пiд час проведення антигерорисгичнот операцii
суб'сктiв господарюваgЕя! якi здiйспюють дiяльнiсть на територiТ проведення
мтитерористичноi onepauii'. звiльнено вiд сплати за корист)вання ]емельними дiлянками
державЕоi та комуЕмьЕоТ власпостi.
Згiдпо приписiв частиЕи 1 cTaTTi 1 Господарського процесу&lьI{ого кодексу Украlни,
пiдпрпемства, устаЕови, оргапiзацii, iншi юриличнi особи (у тому qислi iЕоземпi), громадяпи,
якi здiйспюють пiдприемпицьку дiяльнiсть без створевЕя юридичtlоi особи i в установленому
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порядку набули статусу суб|скта пiдприемницькоi дiяльностi (дмi оргапiзацii), маIотъ прaво звертатися до господарського суду згiдЕо
пiдвiдомчiстю господарських справ за зalхистом cвoi'x порушеЕпх або

охороЕюваних закопом iETepeciB, а також для вжиття передбачепих
спрямоваяих на запобiгання правопорlтпепням.
За змiстом частиЕи 1 cTaTTi 12 Господарського процесуа-IьЕ
Господарським судам пiдвiдомчi: 1) справи у спорах, що виЕик,lють

розiрваннi i виковдшi господарських договорiв, у тому числi щодо приватизацii майяа, та з
iвших пiдстав, KpiM: спорiв про привамзацiю державного житлового фонду; спорiв, що
виникають лри погодженнi стаrцартiв та технiчних 1MoBl спорiв про встановлевня uiH на
продукцiю (товари), а також тарифiв Еа послуги (виконання робiт), якщо цi цiни i тарифи
вiдповiдно до зalкояодазства Ее мопqдь бути встаношенi за угодою cTopiH: спорiв. uro
виникаоть iз пфлiчно-правових вiд!осив та вiднесенi до компетенцii Коцституцiйного Суду
УкраiЪи та алмiнiсцативних cy.liB: iнших cпopiв. вирiшення яких вiдповiдно до законiв
УкраlЕи та мiжяародних договорiв УкраiЪи вiднесеЕо до вiдання iнших органiв;2) справи
про бапкр}тство; З) справи за заl!вами оргавiв Ацтимонопольного KoMiTeTy Украiни,
PaxyнKoBoi пмати з питавь, вiдIlесених законодавчими акftlми до ix компетенцi'i;4) справи,
що виникають з корпоративних вiдЕосип у спорах мiж юридичноlо особою та iT учасника,vи
(засновниками, акцiонерами, .rлепаvи), у тому числi уlасником, який вибув, а також мiж
)лlасникzми (засповниками, акцiоверами, 9,Iенами) юридичноi особи, пов'язаними iз
створснням, дiяльяiстю, управлiвнп,r та припияеЕням дiяльностi Taкoi особи, KpiM трудових
спорiв; 5) справи у спорах щодо облiку прав на цiвнi папери; 6) справи у спорах, що
випикають iз земельних вiдносиЕ, в яких беруть участь суб'скти господарськоi дiяльЕостi, за
виЕятком тих, що вiдпесено до компетенцii адмiвiстративцих судiв; 7) справи у спорах з
майновими вимогzlми до боржпика, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у
тому числi справII у спорФ( про визнанllя недiЙсними будь-яких прaвочивiв (логоворiв),
укладених боржвиком; стягнення заробiтноТ плати; поновлепня Еа роботi лосадових та
слркбових осiб боржника, за випятком спорiв, пов'язаних iз визначенвям та сплатоIо
(стягненням) грошових зобов'яздrь (податкового боргу), визначеяих вiдповiдно до
Податкового кодексу Украiни, а також справ у спорах про визнаняя недiйсtпми правочиЕiв
(договорiв), якщо з вiдповiдяим позовом зверта€ться на виконаЕня cBoix ловноважень
коЕтролюючиЙ оргalп, визначениЙ Податковим кодексом Украiпи; 8) справи за заявами про
затвердження плавiв санацii боржника до порушеппя справи про банкругство.
Враховуючи наведене. коJегiя суддiв. лриходить до висновкч. що у слiрних
правовiдносиЕах вiдповiдач по вiдяоценню до позивача не здiйснював владних
управлiнських фlтrкчiЙ на ocEoвi законодавства! у тому числi на викованtlя делегованих
повноважеяь, та Ее приймав рiшень, можливiсть оскарженця яких передбачена частиною 2
cTaTTi 2 КАС Украiни. оскiльки правовiдносини мiж сlоронами склatлися щодо засвiдчення
вiдповiдачем форс-махорних обставип, тому цей спiр пiдлягае розгляду в порядку
господарського судочивства.
3а правилами пункry l частини першоi cTaTTi l57 Кодексу адмiнiстративного
судочинства Украiъи суд закривае проваllження у справi якщо справу не нaцежить
розглядати в порядку адмiнiстративного судочинства.
Згiлво ворм частини 1 статri 228 Кодексу алмiнiстративяого судочинства Украiни,
сул касачiйноi iнстанцiТ скасов}с суловi рiшення в касацiйному порядку i зми1llас лозовн)
заяву без розглядr або закривае провадження у слравi з пiдстав, встановлеЕих статгями l55 i
157 цього Кодексу.
,Щанпй спiр пiдлягас вирiшенпю господарським судом за прirвиламй Господарського
процесуЕцьного кодексу Украiъи, а тому }хваленi у справi рiшення пiд,'1ягають скасуванню, а
проваджевня у спрzlвi закрятпо.
Керlточись пунктом 1 частиЕи 1 cTaTTi 157, статгями 220,222,22З, частиною l статгi
228, статтями 2З0, 231 Кодексу алмiпiстративного судочияства Украiни,

УхВАлиЛА:
КасацiйIту скаргу Торгово-промисловоi па.rати УкраiЪи Касацiйuу скаргу Товариства з обмФкеЕою вiдповiда,rьнiстю
задовольнити частково.

Поqтаяову Донецького окрухного адмiпiстративяого суду вiл 22 вересня 20l5 року та
}хвалу Доrrецького апеляцiйяого адмiпiстративного суду вiл 03 листопада 2015 року у справi
Nэ805/2079l1 5 - скасувати,
Провалженвя
справi Nl805/2079l15 за позовом Товариства
обмежеяою
(МАКО
вiдповiдальнiстю
АКТИВ)) до Торгово-промисловоi пмати Украiни про визнаяня
протиправними
та
зобов'я
lання вчин ити певн i дii - закрити.
дiй
Роз'яснити позивачу право Еа зверненЕя до господарського суду в порядку
господарського судочинства.
Ухвала набирас захонноi сили через п'ять двiв пiсля ваправленЕя ii колiТ сторонам i
може переглян}та
Судом Украiни з пiдстав, у строки та у порядку, передбаченi
статтями 237, 238,
iнiстративного судочинства Украiви,
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ж.В. Сiмонйшина

