
 

 Чернігівська об’єднана державна податкова 

інспекція 

головного управління ДФС у Чернігівській області 

14000,  м. Чернігів, вул. Реміснича, 28. 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Зима”, 

14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, 21. 

 

Заперечення до акта перевірки 

від 01.02.2018 р. № 57/249/157456759 

 

07.02.2018 р. м. Чернігів 

  

Товариством з обмеженою відповідальністю “Зима” (далі – ТОВ “Зима”) 05.02.2018 р. 

отримано примірник акта перевірки від 01.02.2018 р. № 57/249/157456759 (далі – акт), 

складений Чернігівською об’єднаною державною податковою інспекцією головного 

управління ДФС у Чернігівській області (далі – Чернігівська ОДПІ) за результатами планової 

невиїзної перевірки ТОВ “Зима” за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.  

Заперечуємо щодо зазначеного в акті висновку Чернігівської ОДПІ про порушення ТОВ 

“Зима” норми частини 1 пункту 189.9 статті 189 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) 

та заниження суми податкового зобов’язання з податку на додану вартість на 17200,00 грн 

(пункт 3.1 акта). 

В акті зазначено, що 15.05.2017 р. на ТОВ “Зима” відбулася ліквідація за самостійним 

рішенням основного засобу – токарного верстату 16К20 з інвентарним номером 104211507 

(далі – об’єкт) на основі акта ліквідації основних засобів за формою ОЗ-3 від 15.05.2017 р. №  

1. У ході перевірки Чернігівська ДФС зробила висновок, що при ліквідації згаданого об’єкта 

основних засобів не були дотримані вимоги частини 2 пункту 189.9 статі 189 ПКУ щодо 

нарахування податкового зобов’язання з ПДВ на базі залишкової вартості об’єкта, що на 

01.05.2018 р. становила 86000,00 грн. А акті перевірки зазначено, що відповідно до пункту 

189.9 статті 189 ПКУ ТОВ “Зима” мала нарахувати податкове зобов’язання з ПДВ та 

зареєструвати до 31.05.2017 р. включно відповідну податкову накладну з  типом причини 

“05”. Однак, це не відбулося.  

ТОВ “Зима” вважає, що даний висновок щодо ліквідації за самостійним рішенням 

вказаного об’єкта не відповідає дійсності, так як він був ліквідований через обставини, які не 

давали його використовувати за первинним призначенням (непридатність до ремонту), про 

що існує відповідний експертний висновок комісії у складі директора, головного інженера та 

інженера від 14.05.2017 р. № 25 (копія документа додається до цього заперечення). 

Отже, висновок Чернігівської ОДПІ щодо заниження податкового зобов’язання у сумі 

17200,00 грн є помилковим, так як ситуація з ліквідацією об’єкта підпадає під виняток 

відповідно до частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ й податкове зобов’язання з податку на 

додану вартість не нараховується, так як платник податку подав відповідний документ про 

знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів у 

інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням. 

На основі пункту 86.7 статті 86 ПКУ подаємо дане заперечення щодо акта перевірки від 

01.02.2017 р. № 57/249/157456759 та повідомляємо, що представник ТОВ “Зима” бажає взяти 

участь у розгляді заперечення.  

Просимо повідомити ТОВ “Зима” про дату та час розгляду даного заперечення за 

адресою: 14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, 21. 

 

Директор ТОВ “Зима”: 

Давиденко / Давиденко І.С. 

тел. 063-259-47-23 

 

 

 

 

 


