
 

Суть справи Зміст рішення суду Рішення суду 

Оподаткування винагороди 
лізингодавця. З боку ДФС 
виникає інколи бажання 
оподаткувати ПДВ винагороду 
лізингодавцю, так як це, на їх 
думку, не є відсоткові платежі. 

Суд ухвалив рішення, що всі 3 компоненти 
визначені в пп. “б”, “в”, “г” ч. 2 ст. 16 Закону 
про фінлізинг (винагорода лізингодавцю, 
компенсація відсотків, інші витрати 
лізингодавця пов’язані з виконанням 
договору лізингу) є за своїм змістом 
відсотками (комісією). Отже, вони не мають 
потрапляти під оподаткування ПДВ. 

Ухвала ВАСУ 
від 07.07.2015 р. 

№ 
К/800/15371/14 

Замість фінлізинг ДФС 
побачила продаж у 
розстрочку. ДФС 
донараховало податкове 
зобов’язання з ПДВ та штраф, 
так як розцінило договір 
фінансового лізингу як угоду, 
що має ознаки торгівлі в 
розстрочку. Суди першої 
інстанції винесли рішення на 
користь підприємства. ДФС 
подало касаційну скаргу. 

Суд став на бік підприємства. Договір лізингу 
був укладений на 24 місяці. Головним 
аргументом суду було дотримання третьої 
ознаки фінансового лізингу за п. 14.1.97 ПКУ: 
первісна вартість об’єкта фінансового 
лізингу є меншою, ніж сума лізингових 
платежів згідно додатків до договору.  
 

Ухвала ВАСУ 
від 12.04.2016 р. 

№ 
К/800/5797/15 

Не ознайомили з умовами 
договору. Підприємство 
звернулося з позовом про 
визнання положень договору 
фінансового лізингу 
несправедливими, де мала 
справа відсутність 
ознайомлення споживача з 
графіком лізингових платежів 
та остаточної договірною 
вартістю об’єкта лізингу. 

Суд став на бік підприємства, так як при 
укладенні договору покупець має знати 
істотну умову – обсяг своїх фінансових 
зобов’язань. Під час укладення договору 
фінансового лізингу лізингоодержувача, 
виявилось, був позбавлений можливості 
ознайомитися з обсягом своїх грошових 
зобов’язань та графіком лізингових платежів, 
не була погоджена договірна вартість об’єкта 
лізингу придбаного для споживача.   

Постанова ВСУ 
від 08.06.2016 р. 

№ 6-330цс16 

Відсутність нотаріального 
посвідчення договору 
фінансового лізингу. Була 
передача транспортного 
засобу фізичній особі 

Суд визнав договір нікчемним через 
відсутність нотаріального посвідчення 
договору при його укладанні. 

Постанова ВСУ 
від 16.12.2015 р. 

у справі № 6-
2766цс15 

Відсутність нотаріального 
посвідчення договору 
фінансового лізингу. Була 
передача автомобіля фізичній 
особі 

Суд визнав договір нікчемним через 
відсутність нотаріального посвідчення 
договору при його укладанні. Суд наголошує 
на тому, що договір фінансового лізингу є 
поєднанням договорів оренди та купівлі-
продажу, а тому вимоги щодо цих договорів 
поширюються й на договір фінансового 
лізингу. Згідно ст. 799 ЦК України договір 
оренди транспортного засобу підлягає 
обов’язковому нотаріальному посвідченню. 

Постанова ВСУ 
від 03.10.2018 
р., справа № 
288/383/15-ц 

Відсутність нотаріального 
посвідчення договору 
фінансового лізингу. Була 
передача трактора фізособі.  

Суд визнав договір нікчемним. Визнано 
істотний дисбалансу між договірними права 
та обов’язками сторін. Сплачені по лізингу 
кошти мають бути стягнуті з лізингової 
компанії. 

Постанова ВСУ 
від 19 липня 

2017 р., справа 
№ 353/238/16-ц 



ДФС не визнала податковий 
кредит у ФОП. Податківці 
заперечують можливість мати 
податковий кредит по 
автомобілю у підприємця. 
Були донараховані податкові 
зобов’язання. 

Автомобіль можна зареєструвати на юрособу 
або фізособу. Реєстрація на ФОП відсутня. 
Отже, ФОП не може мати права на 
податковий кредит з ПДВ. Суд визнав дану 
аргументацію ДФС та часткового задовольнив 
позов. 

Постанова ВСУ 
від 17.12.2018 у 

справі № 
810/1726/16 

 

 


